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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                  
 
                                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 
 της  12 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  4 η  Μαΐου   2018 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  4 η  Μαΐου   του έτους 2018, ηµέρα   Παρασκευή     και ώρα  
12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  11345/ 30-04-2018  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                                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                
2.  Ανουσάκης Νικόλαος (Αποχώρησε µετά την 132/2018)                         Παπαδάτος Νικόλαος                                                                               
3.   Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                           Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                        
4.   Μοσχονάς Αλέξανδρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                               ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
5.   Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος)                             Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
                                                                                                                        Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης µε τηλεφωνική του επικοινωνία ενηµέρωσε για την απουσία του και θεωρείται 
δικαιολογηµένα ΑΠΩΝ. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  123 / 2018                                                                  Α∆Α: 6ΙΖΗΩΕ5-ΕΡΙ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   θέµατος   που εισάγεται  προς 
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : 
«Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του  θέµατος   που εισάγεται 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 του  παρακάτω θεµάτος  εκτός ηµερήσιας διάταξης χαρακτηρίζοντας το ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ : 
Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης    Συνοπτικού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία     
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» λόγω ηµεροµηνιών. 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Μινέτος ∆ιονύσιος –Ανουσάκης Νικόλαος   
                    Κωνσταντάκης ‘Άγγελος και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                 (θετικές ψήφοι (5) 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  το παρακάτω θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης και το εισάγει για συζήτηση και λήψη απόφασης .   
Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης    Συνοπτικού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία     
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    124 / 2018                                                               Α∆Α: ΩΡ6ΡΩΕ5-ΩΧΞ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες λειτουργίας κυλικείου 
παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το 4ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου 
Πρακτικού του  συνοπτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες λειτουργίας κυλικείου παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 11630 /3-05-2018 Πρακτικού του εν λόγω 
διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αργοστόλι : 03.05.2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                            Aριθ.Πρωτ.:  11630 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

Σήµερα 03.05.2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 9561/10-04-2018 Πρόσκληση του  Προϊσταµένου του Τµήµατος 
Προµηθειών , η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 
1. Παγώνη ∆ιονύσιο, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Πρόεδρο) 
2. Eλευθεράτου Αικατερίνη,∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3. Παγουλάτο Κωνσταντίνο, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟ, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει πρωτοκολληθεί 
καµία προσφορά. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
 α)την αριθ. 2/2018 Μελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για  την  Υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
 β)την αριθ. 16/2018 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και καθορίσθηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη Υπηρεσία, 
 γ)την αριθ. 60/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  καταρτίστηκαν  οι όροι δηµοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
Υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 δ)την  µε αριθ.  πρωτ. 181/8205/23-03-2018 018 ∆ιακήρυξη(Α∆ΑΜ:18PROC002854388 & Α∆Α:73ΘΒΩΕ5-ΠΑΛ) του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού-  για την 
Υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 ε)την αριθ. 8213/23-03-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆Α:ΨΒ4ΦΩΕ5-ΛΑΝ) για την  Υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την  Υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
2. Την εξεύρεση αναδόχου για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», είτε:  
α)  µε την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων  και την απευθείας  ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας , 
β)την ∆ιενέργεια νέου Επαναληπτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την αριθ. 2/2018 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής 

Ανάπτυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για  την  Υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
Τα µέλη της επιτροπής  
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
2. Ελευθεράτου Αικατερίνη __________ 
3. Παγουλάτος Κωννσταντίνος ________ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του    συνοπτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
για «Υπηρεσίες λειτουργίας κυλικείου παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς συνολικού  προϋπολογισµού  73.670,39 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) και  την κήρυξη  αυτού ΑΓΟΝΟΥ και την εξεύρεση αναδόχου µε την ∆ιενέργεια νέου  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε 
την αριθ. 2/2018 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για  την  Υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης ‘Άγγελος και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  16   /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
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3) την 60/23-02- 2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 7∆3ΗΩΕ5-ΥΒΩ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ. 11630  /3-05-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ.  11630 / 3-05-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του συνοπτικού 
διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες λειτουργίας κυλικείου παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» συνολικού  προϋπολογισµού  73.670,39 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

       2)  Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον ∆ιαγωνισµό για την  «Υπηρεσίες λειτουργίας κυλικείου παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής 
           Ενότητας Πυλάρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
       3) Την εξεύρεση αναδόχου µε  την ∆ιενέργεια νέου  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού σύµφωνα  
µε την αριθ. 2/2018 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για  την 
  Υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    125 / 2018                                                                            Α∆Α: 6ΛΓ0ΩΕ5-Μ9Ω 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης  νέου   Συνοπτικού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
για την Υπηρεσία     «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την   συνεδρίαση  δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  εισηγούµενος   το 1o θέµα  εκτός ηµερήσιας 
διάταξης (εντάχτηκε στην ηµερήσια διάταξη µε την 123/2018 απόφαση :Α∆Α: 6ΙΖΗΩΕ5-ΕΡΙ) Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης   
νέου Συνοπτικού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία     «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»θέτει υπόψη της 
Επιτροπής προς έγκριση  το  από  3-05-2018 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού - Περιγραφή Υπηρεσιών 
Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, και αναλυτικά ως κάτωθι: 

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία της παραλίας  ( οµπρέλες – ξαπλώστρες ) για το χρονικό διάστηµα από  1 Ιουνίου έως  και 15 Οκτωβρίου  
2018 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 2/2018 Μελέτης .   

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ για το χρονικό διάστηµα από  1 Ιουνίου έως  και 15 Οκτωβρίου  2018 
όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 2/2018 Μελέτης.   

• Θέση εργασίας για τις ανάγκες µικροεπισκευών από την καθηµερινή χρήση  και επιτήρησης  του εξοπλισµού  καθώς και την ασφαλή 
αποµάκρυνσή του  ( οµπρέλες- ξαπλώστρες) όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλουν για το χρονικό διάστηµα από  1 Ιουνίου έως  και 15 
Οκτωβρίου  2018 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 2/2018 Μελέτης 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες και να επανδρώσει τις ως άνω αναφερόµενες θέσεις εργασίας.   
    Η παραλία ΜΥΡΤΟΥ και  το κυλικείο   θα λειτουργούν  καθηµερινά από 10.00 π.µ. έως και 19.00 µ.µ. από 1η Ιουνίου έως και 30η Σεπτεµβρίου και από 
10.00 π.µ. έως και 18.00 µ.µ από 1η Οκτωβρίου έως και την 15η  Οκτωβρίου. 
    Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας για την ασφαλή επίσκεψη των επισκεπτών στην παραλία καθώς και για όλο το 
χρόνο παραµονής τους σε αυτή .  
Ο αναγκαίος εξοπλισµός για τη λειτουργία της παραλίας και του κυλικείου θα παραχωρηθεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς .  
     Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία και την συντήρησή τους καθώς και τη αποκατάσταση τυχόν ζηµιών ή φθορών που προκλήθηκαν 
µε ευθύνη του. 
   Επίσης όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία  του κυλικείου της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ  (τρόφιµα, ποτά , αναψυκτικά , παγωτά ) θα παραδίδονται  από το 
∆ήµο Κεφαλλονιάς ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη  για   την ανάδειξη αναδόχων προµηθευτών .  
    Ο ∆ήµος έχει την πλήρη ευθύνη για την διαχείριση και έλεγχο του κυλικείου και των ξαπλωστρών ενώ για τον έλεγχο της λειτουργίας της παραλίας και 
του κυλικείου ΜΥΡΤΟΥ θα ορίσει  ∆ηµοτικό Υπάλληλο ο οποίος  σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο θα είναι υπεύθυνος για τις όποιες παραγγελίες 
απαιτούνται και για τον έλεγχο του Ταµείου και των εισπράξεων.  
   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόµενων εργασιών . 
 Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των  πτυχίων που θα προσκοµίσουν  και το κινητό 
τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του ∆ήµου. 
Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη του ∆ήµου στην αρµόδια Λιµενική  και Πυροσβεστική Αρχή για την διευκόλυνση τους  
εφόσον απαιτηθεί. 
∆εδοµένου ότι η επισκεψιµότητα της παραλίας του Μύρτου δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων ο ∆ήµος µας έχει τις κατωτέρω δυνατότητες : 
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Α) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση µη παροχής των αναφεροµένων στην παρούσα εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, είτε προέρχεται 
από υπαιτιότητα του ∆ήµου, είτε του αναδόχου να µειώσει το τίµηµα του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α., κατόπιν προσκοµίσεως από 
τον ανάδοχο του πίνακα συνολικού µισθολογικού κόστους κατά την λήξη της συµβάσεως. 
Β) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, να τροποποιεί τον αριθµό των  θέσεων εργασίας και το ωράριο λειτουργίας ανά ηµέρα σύµφωνα µε τις εκάστοτε  ανάγκες 
λειτουργίας της  παραλίας του Μύρτου, χωρίς όµως οι τροποποιήσεις αυτές να υπερβαίνουν τις συνολικές ώρες λειτουργίας της παραλίας και το σύνολο 
των θέσεων εργασίας κατά το συνολικό χρονικό διάστηµα λειτουργίας της.  Για την εφαρµογή της εν λόγω δυνατότητας ο ∆ήµος οφείλει να ενηµερώνει τον 
ανάδοχο εγκαίρως και µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
Γ) ∆ιατηρεί το δικαίωµα στην περίπτωση µη παροχής του συνόλου των αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την χρονική διάρκεια που 
αναφέρεται στην παρούσα, να προβεί σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

Άρθρο 2-Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 

1. Η παρούσα διακήρυξη 
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων της υπ΄αριθ.2/2018 µελέτης 

 
4. Η υπ΄αριθ. 2/2018  µελέτη - τεχνική έκθεση 

Άρθρο 3ο: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – ∆ηµοσίευση 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. 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 
διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της 
παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  
δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή 
που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες 
δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν 
από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (Αρµόδιοι Υπάλληλοι: Παγώνης ∆ιονύσιος/Παγουλάτος  Κωνσταντίνος, Τηλ. 26713-60155/60153)και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 
Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς,  Οδός  Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 26713-60156. , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η 
οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 
11 του ίδιου Νόµου. 

Άρθρο 4ο: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
Ο Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, την 00/05/2018, ηµέρα 

_________-,  µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών  τις 09:30π.µ. και λήξης τις 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 
Άρθρο 5ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα είναι συνοπτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 
και θα διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές, τις οποίες θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµου αντιπροσώπου, στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές , αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε ευθύνη του 
προσφέροντος από την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία 
προσφορά από κάθε διαγωνιζόµενο. Ορίζεται ότι ο κάθε διαγωνιζόµενος, έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς µόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών σε ανοιχτή 
συνεδρίαση µετά τη λήξη της παραλαβής τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
 Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής: 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµοσία, παρουσία των διαγωνιζοµένων, κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το 
ν. 4412/2016, τον κυρίως φάκελο και καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της προσφοράς 
χωρίς σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη. 
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Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται 
τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχός τους. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συµµετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε µυστική 
συνεδρίαση τη νοµιµότητα και το κύρος των δικαιολογητικών συµµετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, δηλαδή 
αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει 
δεκτοί από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους. 
Το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται δηµόσια, δηλαδή αυτούς που γίνονται 
δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
 Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών , ο πρόεδρος ανακοινώνει τον µειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισµού, το οποίο 
αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Άρθρο 6ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆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.  
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7: Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Άρθρο 7ο: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς την  ικανότητά του στην υποστήριξη των αναφερόµενων 

υπηρεσιών, µε ποινή αποκλεισµού, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής: 
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα του ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Άρθρο 8ο: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω  

Α.  Συµπληρωµένο 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,  
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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) :  

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 

  
 

∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται µε το κριτήριο της 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 
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∆ιευκρίνιση : Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση 
της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 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. 

Άρθρο 9ο: Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης 

, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο 
όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο κτίριο 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που στεγάζει το τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλ. 
Βαλλιάνου – ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου 1ος όροφος – 28100 - Κεφαλονιά). 
 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται 
µετά την ορισµένη κατά της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη . Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι 
Προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την προηγούµενη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας. 

∆εν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά 
δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα . Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 
περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη: 

i.  Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 
ii. Όταν περιλαµβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή 
αποκλεισµού. 
3.Είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ θα 
πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο 
θα µονογράψει τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 
4.Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά 
είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
1 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η 
γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς. Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι 
είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 
στο φάκελο του διαγωνισµού. 
Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος 
σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόµενου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
Προσφορά ∆ιακήρυξης Συνοπτικός  ∆ιαγωνισµός για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς: ……/……/2018 «Να µην ανοιχτεί από την υπηρεσία» 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία που την υποβάλλει. Συγκεκριµένα, θα 

πρέπει να αναγράφονται στοιχεία του προσφέροντος όπως επωνυµία και διεύθυνση , αριθµός τηλεφώνου, αριθµός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου καθώς και όνοµα αρµοδίου προσώπου για την προσφορά. Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών ή Κ/Ξ που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισµό. 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τρεις (3) επιµέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους µε τα αντίστοιχα αντίτυπα: 
1. Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 
2. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 
3. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).  

Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και επιπλέον: 
1. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
2. Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
3. Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των 
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Προσφορών, προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν του κλεισίµατος του διαγωνισµού. 
Περιεχόµενα Υποφακέλου Α: «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
1. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, τα οριζόµενα στο Άρθρο 8 της παρούσας κατά περίπτωση ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
2.Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, τα οριζόµενα στο Άρθρο 7 
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής . 
3.Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων είκοσι (20) ηµερολογιακών ήµερων προ της 
καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
4.Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται µετά από έλεγχο, συνεπάγεται τον αποκλεισµό του υποψηφίου εκείνου του οποίου τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ή διευκρίνιση 
υπαρχόντων δικαιολογητικών, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής 
σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η 
προσφορά απορρίπτεται. 
Περιεχόµενα Υποφακέλου Β: «Τεχνική Προσφορά» 
Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά » περιλαµβάνει την τεχνική περιγραφή των εργασιών όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική µελέτη καθώς και 
πίνακας του προσωπικού µε τα βιογραφικά τους. 
Περιεχόµενα Υποφακέλου Γ «Οικονοµική Προσφορά» 
Ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές που 
θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. 

Άρθρο 10ο: Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό επί εξήντα (60) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του 

διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εξήντα ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης 
της ισχύος των προσφορών ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους διαγωνιζόµενους, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της αρχικής. Σε περίπτωση µη αποδοχής της 
παράτασης, οι µη αποδεχόµενοι δεν συµµετέχουν στη συνέχεια του διαγωνισµού και τους επιστρέφονται, χωρίς να ανοιχθούν, οι φάκελοι προσφοράς 
τους και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Άρθρο 11ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας  είναι η παραλία του Μύρτου της ∆.Ε. Πυλαρέων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Το χρονικό διάστηµα παροχής των 

υπηρεσιών είναι από 01/06/2018 έως 15/10/2018. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 
Άρθρο 12οΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

• Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
• Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική Προσφορά".  
• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  
• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  
• Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται 

δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο .  
• 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. 
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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 13ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΙΩΝ 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 14ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης 
και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή 
από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  
στ) Προσφορά υπό αίρεση.  
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, καθώς αυτό δεν 
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης . 
η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική   Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά 
θ) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, 
δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά 
όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 
74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 
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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.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για το σύνολο των υπό ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του δήµου Κεφαλονιάς και όχι µεγαλύτερο ή 
µικρότερο. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άριρο 13 
παρακάτω.  

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  
α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για το σύνολο της υπηρεσίας, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα 
αυτής.  
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 17ο : 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 δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή µετά την αξιολόγηση των 
προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να υποβάλει εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως 
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 
άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 
75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.  
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . 
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών. 
8. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών  και όχι µεγαλύτερο ή µικρότερο. Αρµόδιο 
όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης υπηρεσιών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που δεν υπερβαίνει τα 60.000 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόµου.  Οµοίως δεν έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα 
ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 
10. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
11.∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες συµβάσεις µικρότερης αξίας 
των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να παράξει έννοµα αποτελέσµα η απόφαση 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης πρέπει να συντρέχει µόνον η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση 
της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση καθώς και η προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του προσφέροντες.  
12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
14. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 4  αυτής. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται στο κείµενο 
του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε 
αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης  που επισυνάφθηκε 
στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  
Κάθε Παράρτηµα της Παρούσας ∆ιακήρυξης αποτελεί αναπόσταστο τµήµα της Σύµβασης. 
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: 
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• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 
• Τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών.  
• Tις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του για τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
• Tον τρόπο παραλαβής.  
• Tον τρόπο πληρωµής.  
• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 
• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στα Παραρτήµατα της ∆ιακήρυξης.  

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 18ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 15/10/2018 οπότε και µπορούν  να παραληφθούν όλα τα παραδοτέα. ∆ιατηρεί το δικαίωµα 
στην περίπτωση µη παροχής του συνόλου των αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την χρονική διάρκεια που αναφέρεται στην παρούσα, να 
προβεί σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή 
ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόµου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε τις 
εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Σε περίπτωση υπηρεσίας παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
β) Παραλήφθηκαν συνολικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
7. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 8. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η 
εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 
υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή 
των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
9. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του 
αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και 
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.  
10. ∆εν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου από τον Ανάδοχο για την τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.  
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11. Η υπηρεσία παραλαµβάνεται τµηµατικά και βεβαιώνεται από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ∆ήµου 
προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο 
που ορίζεται στο συµφωνητικό, και σε κάθε περίπτωση έως τις 15/10/2018 µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   
12. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και µε την 
προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται 
µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
13. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
14. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 
περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής 
και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
17. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  
18. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την υπηρεσία µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από 
τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα. Εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη 
σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή της υπηρεσίας, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί 
τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσίας, η υπηρεσία µπορεί να απορριφθεί. Εάν η υπηρεσία απορρίπτεται από την 
επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  
19. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως 
ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
20. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.  
21. Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
παράδοσης και παραλαβής κάθε τµήµατος της υπηρεσίας.  
22. Αν η παραλαβή της υπηρεσίας και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον 
οριζόµενο χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη 
των δικαιωµάτων του ∆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 20ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατικά, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά 
όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.  
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 
 α) Τιµολόγιο() του προµηθευτή.  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής,  Ασφαλιστικής και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας 
γ) Πρωτόκολλο καλής Εκτέλεσης του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου 
δ) Βεβαίωση παραλαβής του τµήµατος της υπηρεσίας από την υπεύθυνη για την εκτέλεση της υπηρεσία οργανική µονάδα 
Η εξόφληση του παραστατικού θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
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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 21ο : 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 
ζ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη η συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
η) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε.  
θ) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ι) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα 
άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ια) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
ιβ) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθεί η υπηρεσία, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν την υπηρεσία που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης και σε περίπτωση που έχει αποδεσµευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 22ο: 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 23: 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  
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β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. Εάν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 
του Ν. 4412/2016 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου 
δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο 
που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση 
της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της. 
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.  
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής  σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού 
της 2/2018 µελέτης εκτός ΦΠΑ ήτοι 1.188,23 ευρώ  και κατατίθεται µε τον φάκελο υποβολής των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
χωρίς τον ΦΠΑ για το σύνολο των οµάδων που πρέπει να υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος .  
A/
A 

ΕΙ∆ΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  Ενδεικτικός 
Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ 24%  

Ποσοστό 
Εγγυητικής 
επιστολής 
Συµµετοχής€(2%)  

1  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

59.411,60 1.188,23€ 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα 
έγγραφα της σύµβασης. Στην παρούσα υπηρεσία ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 60 ηµέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 90 ηµέρες . 
Επιπλέον προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε 
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης που πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης έχει τουλάχιστον 
διάρκεια ένα (1) µήνα µετά την ηµεροµηνία λήξης (διάρκειας), δηλαδή ένα µήνα µετά την 31/12/2018. 
Σύµφωνα µε την παρ. 7β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική παραλαβή των υπηρεσιών (ασφαλιστήρια 
συµβόλαια) η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται  αποδεσµεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τµήµατος της 
υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά, δηλαδή έναν µήνα µετά από την λήξη συµβολαίου που έχει συναφθεί µε το ∆ήµο. 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. 
Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  
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στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την  
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
 ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητα τους.  
6. Εάν στη βεβαίωση καλής εκτέλεσης αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών 
του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση πρέπει 
να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Κατά τα λοιπά, 
αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 

ΑΡΘΡΟ 25ο: 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 26ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη 
συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 
εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.  
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο µεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 27ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του 
Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
αρµόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.  

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.  
2. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί υπηρεσιών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(Τ.Ε.Υ.∆.) 
 
 

Η  παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθ. 00/2018 Απόφαση Οικ. Επιτροπής 
 

Αργοστόλι 00/05/2018 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση ως έχουν των παραπάνω όρων διακήρυξης  του νέου   Συνοπτικού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία     «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»και τον ορισµό ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω 
διαγωνισµού την  17-05 -2018. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης ‘Άγγελος και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• Την  16  /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
• Την  124/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΓΟΝΟΣ ο προηγούµενος ∆ιαγωνισµός) 
• Το σχέδιο των παραπάνω νέων όρων του συνοπτικού  διαγωνισµού    :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του νέου Συνοπτικού    Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
υπηρεσί «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Ενδεικτικού  Προϋπολογισµού  73.670,39 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 
 
3. Ο νέος  Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  µε   καταληκτική ηµεροµηνία 
παραλαβής των προσφορών είναι η   17/05/2018  ηµέρα   και µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30π.µ. και λήξης 10:00 
π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

           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 διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της 
περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού 
οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 

 
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.  
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    126 / 2018                                                               Α∆Α: ΩΙ7ΚΩΕ5-24∆ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018.   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   συνεχίζοντας την συνεδρίαση  , δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  2 ο θέµα   ηµερήσιας 
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διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018» έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), την Υπ.Οικ. 
2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 
των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει 
ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α 
άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της 
δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης έγκρισης 
πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. 
έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

147 02/05/2018 2.400,64 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ 
∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ[ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 37/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] 

148 02/05/2018 7.171,85 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε 
ΠΥΛΑΡΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 53/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

149 02/05/2018 4.942,33 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ,ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 35/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

150 02/05/2018 4.092,00 Προµήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων ∆.Ε. Σάµης 

151 02/05/2018 496,00 
Συντήρηση και υποστήριξη λοιπού λογισµικού εκτός SingularGogic Genesis (εφαρµογή 
συµπληρωµατικής ΑΠ∆). 

152 3/5/2018 1.493,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 

153 3/5/2018 500,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

154 3/5/2018 190,00 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ[ΣΤΥΛΑΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ]ΣΕ ΟΝ 
LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΝ 17η ΜΑΙΟΥ 2018 



 

 

 

364 

155 3/5/2018 200,00 

ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆/ΝΣΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ[ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ]-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
O κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει τις 155-147-144 & 154/2018 προτάσεις αναγκαιότητας δαπανών. 

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης ‘Άγγελος  
                     και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

 
Και λαµβάνοντας υπόψη: 
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 

10 Ν. 4337/15) 
  τα  παραπάνω αιτήµατα   
την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018. 

   την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2018.  
  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία.              
 
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  
του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
                                                                   
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   127/  2018                                                           Α∆Α: 66Β∆ΩΕ5-ΚΡΡ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2018.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος     το  3ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2018»αναφέρει τα παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την πραγµατοποίηση 
δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως 
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται 
χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές 
εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 
4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 
2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή 
να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες 
που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την  8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω την 
έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού 
οικον. έτους  2018 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α  Υπόλοιπο 

422 30/04/2018 1.041,60 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 30. 6462 4.527,50 
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423 30/04/2018 168,64 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 27/2018 & 56/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆Σ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 00. 6463 4.145,96 

424 02/05/2018 2.400,64 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ[ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 
37/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] 30.6662.10 11.599,36 

425 02/05/2018 7.171,85 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 
53/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35.6262.10 28,15 

426 02/05/2018 4.942,33 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ,ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 35/2018 
ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35.6262.05 57,67 

427 02/05/2018 4.092,00 Προµήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων ∆.Ε. Σάµης 30.7135.10 908,00 

428 02/05/2018 496,00 
Συντήρηση και υποστήριξη λοιπού λογισµικού εκτός SingularGogic 
Genesis (εφαρµογή συµπληρωµατικής ΑΠ∆). 10.6266.01 3.623,33 

429 3/5/2018 45.000,00 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ.-
Τ.Π.∆.Υ. 00.8231.03 0,00 

430 3/5/2018 1.493,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6673 507,00 

431 3/5/2018 500 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 3.522,80 

433 3/5/2018 190,00 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ[ΣΤΥΛΑΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ]ΣΕ ΟΝ LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΝ 17η ΜΑΙΟΥ 2018 00. 6073 3.524,00 

436 3/5/2018 200,00 

ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ[ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΠΑΥΛΑΤΟΣ]-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 10. 6422 1.960,00 

437 3/5/2018 348.066,91 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ)-9ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 64.7336.04 2.408.846,58 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει τις  424-429 & 436/2018  προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και για τις υπόλοιπες 
ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                 Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης ‘Άγγελος και  Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
Και αφού έλαβε υπόψη της :  

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 
την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
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                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   εγγεγραµµένων 
κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την 
υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    128   / 2018                                                                      Α∆Α: 67ΩΗΩΕ5-Τ9Υ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στην 
θέση ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπικής Κοινότητας  Νυφίου ∆ .Ε Αργοστολίου» 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  5ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση 
τευχών δηµοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στην θέση ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπικής Κοινότητας  Νυφίου ∆ .Ε 
Αργοστολίου» θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ.  11205/27-04-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
                              
 
Αργοστόλι,  26-04-18 
 
Αριθ. Πρωτ.:   11205  

Ταχ. ∆/νση       
                        
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνο       
FAX                

: Λ. Βεργωτή 160  
  Αργοστόλι – 281 00 
: Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
   
: 26710 22725  
: 26710 22572                                                                                                                                        

ΠΡΟΣ :  
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
1. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς 
    κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη 
 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τ.Κ Νυφίου 

    

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ¨ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ ∆.Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθµ. 313/2017 Απόφαση ∆.Σ. περί αποδοχής της µελέτης και καθορισµού τρόπου ανάθεσης του έργου 
του θέµατος 

  
Σε συνέχεια του σχετικού σας διαβιβάζουµε συνηµµένα εισήγηση της υπηρεσίας µας και παρακαλούµε για την κατάρτιση των 

όρων δηµοπράτησης και την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ¨ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». 

Επίσης σας επισηµαίνουµε την ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
221 του Ν.4412/2016. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   
 
 
 

Συνηµµένα: 
 

1) Η από 26-04-2018  εισήγηση της ∆.Τ.Υ.  
2) Σχέδιο προκήρυξης  
3) Σχέδιο διακήρυξης  
4) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
5) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
6) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
7) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
 

  
 
 
 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΘΕΜΑ:  
 

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ¨ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
       Με την υπ’ αρίθµ.313/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ. 68/2017 του ανωτέρω έργου, ως 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας, που αφορά το έργο  
 ¨ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ¨ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ¨ 
       Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 62.014,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει κυρίως εργασίες ασφαλτόστρωσης για την 
αποκατάσταση της προσβασιµότητας του οδοστρώµατος της οδού, που συνδέει την κεντρική οδό της Τ.Κ Νυφίου µε την επαρχιακή 
οδό Αργοστολίου-Φισκάρδου. 
      Το µήκος της προς κατασκευής οδού είναι 550µ περίπου, το πλάτος καταστρώµατος της οδού είναι 4.5 µ περίπου και 
υπάγεται στην κατηγορία των έργων ¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ¨ 
         Επίσης µε την 313 /2017  Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η συνοπτική  δηµοπρασία (άρθρο  117 
του Ν.4412/2016).   

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α 30.7333.28 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 [ πιστώσεις  ΑΠΕ]. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση 
των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ¨ Τ.Κ 
ΝΥΦΙΟΥ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» προϋπολογισµού  62.014,00€  € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  

 
Συνηµµένα: 
 

1) Σχέδιο προκήρυξης  
2) Σχέδιο διακήρυξης  
3) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
4) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
5) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
 

  
 

Αργοστόλι,   26-04-2018 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Χ.Ρουχωτάς Τ.Ε 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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iii. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
iv. Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 60101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς)  

2671360154 (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 
26710 27985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Telefax : 26710 22572 
E-mail : kpefani@kefallonia.gov.gr (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 

texnikes1@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Πληροφορίες:  : κ. Χ.Ρουχωτάς (2671023389) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς  
1.4 Προϊστάµενη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
1.5 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 

 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι) 
την ……/……./2018 (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

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

 
 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται 
να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε 
οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν 
άµεσα,  στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο 
αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 
 
v. Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα 
διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ι) η τεχνική µελέτη, 
ια) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των 
ανωτέρω και 
ιβ) οι αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου (πχ. περιβαλλοντική αδειοδότηση κτλ) 
 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής (http://www.kefallonia.gov.gr).  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το σύνολο των τευχών και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 
ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.    

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες 
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και φροντίδα τους. 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ....../....../.......... (11 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή) η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις ……/………/……..(4 ηµέρες 
πριν τον διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή) 
 
 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή 
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του  

………………………………………………………………….. 
για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ¨ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ 
                       ∆.Ε  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την ……/……/……. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το 
διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή 
ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail).  
 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί 
ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 3.2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 
18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 της 
παρούσας. 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη 
υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από 
την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.. 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, 
από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
3.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 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. 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύµβασης- 
Ενστάσεις 
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της 
παρούσας. 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 
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επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  για να 
διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σηµειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, 
όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από 
τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία 
του και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως 
καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών 
συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως 
άνω πρακτικό.  
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς 
(Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και αποτελεί µέρος του 
πρακτικού της. 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας την ίδια ηµέρα 
κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια 
µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 
πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός 
αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, 
ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και 
υποβολής τους. 
στ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους εκδότες που 
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί 
πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο 
εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008.  
ζ) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του που υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το 
οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το 
εγκρίνει.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο επί αποδείξει. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
η) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
(προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
 
4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
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 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. 
 

1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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2. αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
3. αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 

 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση 
της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 
4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή 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 ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πλατεία 
Βαλλιάνου, Αργοστόλι τηλ. 2671360154) εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί 
αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
Στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται, µε την ίδια απόφαση, να προσέλθει 
σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 
περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
4.3 Ενστάσεις 
 
4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που 
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
4.3.2 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.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 
4.3.3 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.  

 
vi. Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016. 
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Τα  έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση 
ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήµατα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
 

vii.  
viii.  
ix. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, 

συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί 
σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε 
ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα. 

 
x. Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 
1. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
δηµόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το 
άρθρο 1 αυτού, 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους 
µε κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 
116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις», 
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- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
- της µε αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν 
την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
 

 
7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 
 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, 
Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

7.4 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο 
κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

 
 

xi. Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από την Κ.Α.Ε. 30.7323.28 του Π.Υ ∆ήµου Κεφαλλονιάς από πιστώσεις ΑΠΕ ύψους 62.014,00 

ευρώ µε Φ.Π.Α.  
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 

0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. 
∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235).   

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

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η 

πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
xii.  
xiii. Άρθρο 9:  Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να 
συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής 
τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
 
xiv. Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Απόφαση υπ. αριθ.  …............................ (Α∆Α:…………) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 201..... . 



 

 

 

375 

 
xv. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
xvi. Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ¨ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ 
                       ∆.Ε  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». 
 
  
11.1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 
 

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 62.014,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  36.264,80 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  6.527,66 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του 
άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

 

  6.418,87 € 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές σύµφωνα µε το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 
                   800 € 

Φ.Π.Α. 24 %        12.002,72 € 
 
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016. 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Τ.Κ  Νυφίου της ∆.Ε  Αργοστολίου.  (NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το παρόν έργο αφορά την  ασφαλτόστρωση για την αποκατάσταση της προσβασιµότητας του οδοστρώµατος της 
οδού, που συνδέει την κεντρική οδό της Τ.Κ Νυφίου µε την επαρχιακή οδό Αργοστολίου-Φισκάρδου. 

     Το µήκος της προς κατασκευής οδού είναι 550µ περίπου, το πλάτος καταστρώµατος της οδού είναι 4.5 µ 
περίπου και υπάγεται στην κατηγορία των έργων ¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ¨ 

 
 
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων  δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής 
υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 
• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα 

συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  
• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.  
• ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι 

τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της 
δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της 
αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» 
απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οοµάδες εργασιών, οι οποίες 
συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο 
κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και 
Μεταφορών, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών 
ανά κατηγορία έργων. 

 
xvii. Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξήντα (90) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Η 
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Προϊσταµένη Αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση να µεταθέσει την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για 
ειδικούς λόγους (πχ. αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της τουριστικής περιόδου). 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
xviii.  
xix. Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1   Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου  117 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.. 
 13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
13.3  Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  
13.4  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
 
xx. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή). 
 
xxi. Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  
 
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, 

κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 1001 ευρώ.  

 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου δηλαδή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς προς τον οποίο 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  
 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 διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών,  

 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.  
 
15.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι ...................., άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου αν 

ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 
4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

 
15.5  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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xxii.  
xxiii. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 
16.2 ∆εν προβλέπεται  η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 
xxiv.  
xxv. Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) 
του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της 
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.2 της 
παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .  
 
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας στην παρούσα σύµβαση. 
 
xxvi. Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- 
µέλη της Ενωσης 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. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο 
άρθρο 6.3. της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
xxvii. Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα  λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ……………, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.µ.  
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη 
µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε 
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες,  πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων 
εδαφίων.  
 
xxviii. Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
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Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, 
για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής. 
xxix. Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  σύµφωνα µε το άρθρο 2 

της παρούσας. 
3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά  τα 
υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  
έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ¨ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
Εκτιµώµενης αξίας   62.014,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) 

 
β) Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 12/06/2018 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 π.µ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

                   Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης  
                  ‘Άγγελος – ∆ιονύσιος Μινέτος και  Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  313 /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Την  αρίθ.   432/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού 62.014,00 €   και διαθέτει ισόποση  πίστωση  από τον 
 Κ.Α 30.7333.28  του Προϋπολογισµού 2018  µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ¨ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ 
∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
2).Εγκρίνει τα παραπάνω τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  
διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισµού  που θα διεξαχθεί µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ¨ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ ∆.Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» προϋπολογισµού  62.014,00  Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  24% )  .  
3). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 12/06/2018 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
4). Η προκήρυξη σύµβασης και η  ∆ιακήρυξη δηµοσιεύονται  στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 
παρούσας 
 Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
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 κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που 
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
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.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη 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     129  / 2018                                                                                       Α∆Α:ΩΜΧ6ΩΕ5-ΣΧΣ 
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ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων οδών 21η Μαΐου και Ριζοσπαστών » 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση 
τευχών δηµοπράτησης του έργου « Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 21Μαίου και Ριζοσπαστών»θέτει υπόψη της Επιτροπής 
την αρίθ. πρωτ.  8206/23-03-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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xxx. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
xxxi. Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.7 Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 60101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς)  

2671360154 (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 
26710 27985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Telefax : 26710 22572 
E-mail : kpefani@kefallonia.gov.gr (Γραµµατεία Οικονοµ. Επιτροπής) 

texniki@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Πληροφορίες:  : κ. ………………………………….. (26710….) 

1.8 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
1.9 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
1.10 Προϊσταµένη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
1.11 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 
1.12 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του 
έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης 
του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα,  στους προσφέροντες (µέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' 
του υποσυστήµατος) ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον 
νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
τους. 
 
xxxii. Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον 
παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆)  
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος, 
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ι) η τεχνική µελέτη,  
ια) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί 
όλων των ανωτέρω και 
ιβ) οι αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου (πχ. περιβαλλοντική 
αδειοδότηση κτλ). 
 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της 
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.kefallonia.gov.gr). 



 

 

 

347 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το σύνολο των τευχών και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής 
τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.    

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Γ. Βεργωτή 160, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι) κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …/…/……… (Προτείνεται 11 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό 
ηµέρα Παρασκευή)  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις 
…/…/………(4 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή) 
 
xxxiii. Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 
18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. 
 
Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') 
«Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών  µε  χρήση των επιµέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, 
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ 
τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται, µε χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήµατος, κατά την σύνταξη 
της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 
του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση µε τη µορφή 
ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, ως συνηµµένο της ηλεκτρονικής του 
προσφοράς. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες και την οικονοµική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων µε χρήση µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών 
αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυµεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως 
εµπιστευτικά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά 
αρχεία µε µορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο µορφότυπου φακέλου 
συµπιεσµένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαµβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του υποσυστήµατος, όπως 
περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής»  είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα 
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ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε 
σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε µορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, µέσω των λειτουργιών του υποσυστήµατος, σε εκτύπωση ελέγχου 
οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2α 
του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της Οικονοµικής Προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. Κατά τη συστηµική υποβολή της προσφοράς το υποσύστηµα πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένους 
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Οικονοµική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η 
προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστηµα. ∆ιαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστηµα 
ενηµερώνει τους προσφέροντες µε σχετικό µήνυµα σφάλµατος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 
προκειµένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του υποσυστήµατος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε τους όρους της  παρούσας διακήρυξης. 
 
ζ)  Από το υποσύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε µορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής 
ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 
Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του υποσυστήµατος έως την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
xxxiv. Άρθρο 4:  ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/    
xxxv.                     Κατακύρωση/  Σύναψη σύµβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή  
xxxvi.                     δικαστική προστασία 
 
4.2 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και 
πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο 
συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστηµα.  
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β) Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 
της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και 
του υποφακέλου “Οικονοµική Προσφορά”.  
 
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα  Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού», αναρτάται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας,  προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της 
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα.  
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση 
προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
ε) Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά 
µειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της. 
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 
24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του 
ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των 
εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες. 
 
ζ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους εκδότες 
που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται 
µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του, 
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε 
το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει 
στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήµατος, προς έγκριση .  
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συµµετεχόντων. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε ηµέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  µέσω της 
λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/  
        Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να 
υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα στις 
κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά, µέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος. 
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόµενα, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι ψευδή ή 
ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά 
την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, 
που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης 
µαταιώνεται. 
 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, µέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, 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 
αναρτά τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού». 
 
ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 
µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, προκειµένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής 
του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του ίδιου άρθρου.  
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο 
για την υπογραφή του συµφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
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πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 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 σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση  β της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 
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.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού και διαβιβάζει στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 
του ν. 4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών 
ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες 
µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
  
xxxvii. Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του 
ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

4. Το συµφωνητικό. 
5. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
6. Η Οικονοµική Προσφορά. 
7. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
8. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
9. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήµατα τους,  
10. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
11. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
12. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
13.  Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

xxxviii.  
xxxix. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων 
της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να 
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, 
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
xl. Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 
2. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
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- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός 
των µελών τους µε κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 
(Κ∆Ε), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της µε αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών 
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
 

7.5 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 
(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 
(Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 
20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’, , καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

 
7.6 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 
7.7 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

7.8 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 
ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο 
εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

 
 

xli. Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)  ΣΑΕΠ022 Κωδ. 
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2017ΕΠ02200007, Κ.Α.Ε. ∆ήµου Κεφαλλονιάς 64.7336.07. 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε 
το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. 
∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 
2235).   

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

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
xlii.  
xliii. Άρθρο 9:  Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς 
φορείς, µέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής τους 
προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις 
διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να 
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
xliv. Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση υπ. αριθ.  …............................ (Α∆Α:…………) της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για 
το οικονοµικό έτος 201..... . 
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xlv. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
xlvi. Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο∆ΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ» 
 
  
11.4. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 
 

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  1.388.800,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
 
∆απάνη Εργασιών : 814.899,75 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 146.681,96 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους 
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  : 144.237,26 € 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές σύµφωνα 
µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. : 14.181,04 € 
Φ.Π.Α. 24 % : 268.800,00 € 
 
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 
4412/2016. 

 
 

11.5.  Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Οδοί 21ης Μαϊου και Ριζοσπαστών, Αργοστόλι, Κεφαλονιά (NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia). 
 
11.6. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Το έργο αφορά την ανάπλαση των οδών 21ης Μαϊου και Ριζοσπαστών στο κέντρο της πόλης του 
Αργοστολίου. 
Οι κύριες εργασίες που περιλαµβάνονται στην ανάπλαση είναι: 
• Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις υφιστάµενων δαπέδων, κατασκευών κτλ 
• ∆απεδοστρώσεις µε διάφορα υλικά (γρανίτης, µάρµαρο, κυβόλιθος κτλ) 
• Κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής υποδοµής και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων 
• ∆ενροφυτεύσεις και λοιπές εργασίες πρασίνου 
• Κατασκευή δικτύου απορροής οµβρίων 
• Τοποθέτηση εξοπλισµού (παγκάκια, καλάθια απορριµµάτων κτλ) 
• ∆ηµιουργία ποδηλατόδροµου και οδηγού τυφλών  
 

Συνολικά, περιλαµβάνονται εργασίες των κατηγοριών: Οικοδοµικές, Οδοποιίας Υδραυλικές, 
Ηλεκτροµηχανολογικές και Πρασίνου. 
 
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων  δεν πρέπει να 
µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 
132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 
4412/2016.  
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 
• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  
• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.  
• ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 
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ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση 
τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι 
µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν 
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 
χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οοµάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 
στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία µετά την έκδοσή 
της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
xlvii. Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 365 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης.  
Η Προϊσταµένη Αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση να µεταθέσει την ηµεροµηνία έναρξης της 
προθεσµίας για ειδικούς λόγους (πχ. αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της τουριστικής περιόδου).  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
xlviii.  
xlix. Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  
  
13.4  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
 
l. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
li. Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  
 
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες 

οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 22.400 ευρώ.  

 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου του έργου προς τον οποίο 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 
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οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε µέλος της ένωσης),  

 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 διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,  

 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. 

 
15.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι 
..............................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του Τεχνικού 

Συµβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής 
και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 
εγγυήσεως. 

 
15.5  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
lii.  
liii. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.  
 
16.2 ∆εν προβλέπεται  η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 
liv.  
lv.  
lvi. Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της 
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 
15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .  
 
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας στην παρούσα σύµβαση. 
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lvii. Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ενωσης 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. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα 
και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
 
lviii. Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα  λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ……/……/…………, 
ηµέρα Τρίτη (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ) και ώρα 10:00.  
(Σηµ. τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της 
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ) 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η……/……/…………, 
ηµέρα Τρίτη (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ Ε.∆.) και ώρα 
10:00. 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα 
ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία 
αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.  
 
lix. Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του 
ν. 4412/2016, για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
 
lx. Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 της παρούσας. 
3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 
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4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην 
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του 
έργου.  Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς 
και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν  τους  όρους δηµοπράτησης-∆ιακήρυξης και των λοιπών 
εγγράφων της σύµβασης  που αφορούν την δηµοπράτηση βάσει των άρθρων 103(παρ.2δ) του Ν 

3463/2006 , του άρθρου 74 του Ν 3852/2010 και τα άρθρα 27 & 95 παρ.2 (α) του 
 Ν 4412/2016  εκτιµώµενης αξίας  1.120.000,00 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.  24% ). 

β) Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  29/05/ 2018  
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.  
γ)Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  5/06/ 2018 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ όχι γιατί δεν είναι αναγκαίο   και δεν πρέπει να γίνει 
το έργο  αλλά γιατί δεν έχει προετοιµαστεί καταλλήλως µε την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών 
(κυκλοφοριακή- στάθµευσης κ.λ.π) . 

                   Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης  
                  ‘Άγγελος και  Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  25  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του  έργου) 
Την  αρίθ. 434/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού 1.120.000,00 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.  24% )και διαθέτει   πίστωση  
ποσού 200.000,00 €  από τον Κ.Α  64.7336.07 του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2018  
µε τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών». 

2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» µέσω 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) καθώς και τα τεύχη δηµοπράτησης 
βάσει των άρθρων 103(παρ.2δ) του Ν 3463/2006 , του άρθρου 74 του Ν 3852/2010 και τα άρθρα 27 & 95 
παρ.2 (α) τουΝ 4412/2016   για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων 
χώρων οδών 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών»εκτιµώµενης αξίας  1.120.000,00 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.  24% ). 

 
3). Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η   
29/05/ 2018  ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  5/06/ 2018 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00. 
 
4).  Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται  στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα µε 

το άρθρο 2 της παρούσας. 
 Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 

4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr,  
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην 
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του 
έργου.  Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς 
και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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5).  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.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     130 / 2018                                                                Α∆Α: ΨΝ22ΩΕ5-9ΙΕ   
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Ανάπλαση 
πεζόδροµου ∆ιονυσίου Λαυράγκα πόλεως Αργοστολίου» 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  7ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Ανάπλαση πεζόδροµου ∆ιονυσίου Λαυράγκα πόλεως 
Αργοστολίου»θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ.  8642/28-03-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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lxi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
lxii. Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.13 Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 60101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς)  

2671360154 (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 
26710 27985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Telefax : 26710 22572 
E-mail : kpefani@kefallonia.gov.gr (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 

………………….@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Πληροφορίες:  : κ. ………………………………….. (26710….) 

1.14 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
1.15 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
1.16 Προϊσταµένη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
1.17 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 
1.18 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του 
έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης 
του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα,  στους προσφέροντες (µέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' 
του υποσυστήµατος) ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον 
νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
τους. 
 
lxiii. Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον 
παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆)  
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος, 
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ι) η τεχνική µελέτη,  
ια) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί 
όλων των ανωτέρω και 
ιβ) οι αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου (πχ. περιβαλλοντική 
αδειοδότηση κτλ). 
 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της 
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.kefallonia.gov.gr). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το σύνολο των τευχών και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής 
τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.    

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης 
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Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Γ. Βεργωτή 160, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι) κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …/…/……… (Προτείνεται 11 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό 
ηµέρα Παρασκευή)  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις 
…/…/………(4 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή) 
 
 
lxiv. Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 
18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. 
 
Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') 
«Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών  µε  χρήση των επιµέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, 
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ 
τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται, µε χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήµατος, κατά την σύνταξη 
της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 
του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση µε τη µορφή 
ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, ως συνηµµένο της ηλεκτρονικής του 
προσφοράς. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες και την οικονοµική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων µε χρήση µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών 
αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυµεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως 
εµπιστευτικά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά 
αρχεία µε µορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο µορφότυπου φακέλου 
συµπιεσµένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαµβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του υποσυστήµατος, όπως 
περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής»  είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
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β) Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε 
σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε µορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, µέσω των λειτουργιών του υποσυστήµατος, σε εκτύπωση ελέγχου 
οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2α 
του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της Οικονοµικής Προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. Κατά τη συστηµική υποβολή της προσφοράς το υποσύστηµα πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένους 
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Οικονοµική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η 
προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστηµα. ∆ιαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστηµα 
ενηµερώνει τους προσφέροντες µε σχετικό µήνυµα σφάλµατος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 
προκειµένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του υποσυστήµατος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε τους όρους της  παρούσας διακήρυξης. 
 
ζ)  Από το υποσύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε µορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής 
ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 
Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του υποσυστήµατος έως την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
 
lxv. Άρθρο 4:  ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/       
lxvi.                     Κατακύρωση/  Σύναψη σύµβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή  
lxvii.                     δικαστική προστασία 
 
4.3 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και 
πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο 
συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστηµα.  
 
β) Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 
της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και 
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του υποφακέλου “Οικονοµική Προσφορά”.  
 
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα  Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού», αναρτάται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας,  προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της 
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα.  
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση 
προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
ε) Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά 
µειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της. 
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 
24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του 
ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των 
εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες. 
 
ζ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους εκδότες 
που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται 
µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του, 
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε 
το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει 
στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήµατος, προς έγκριση .  
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συµµετεχόντων. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε ηµέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  µέσω της 
λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για 

υπογραφή σύµβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να 
υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα στις 
κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης. 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά, µέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόµενα, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να 
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προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι ψευδή ή 
ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά 
την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, 
που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης 
µαταιώνεται. 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, µέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, 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 
αναρτά τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού». 
 
ε) Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης 
στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισµένο τόπο και 
χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 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 σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση  β της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 
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  
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(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.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού και διαβιβάζει στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 
του ν. 4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών 
ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες 
µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
  
lxviii. Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του 
ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

14. Το συµφωνητικό. 
15. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
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16. Η Οικονοµική Προσφορά. 
17. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
18. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
19. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήµατα τους,  
20. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
21. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
22. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
23.  Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
 

lxix.  
lxx.  
lxxi. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων 
της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να 
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, 
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
lxxii. Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 
3. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός 
των µελών τους µε κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 
(Κ∆Ε), 
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- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της µε αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών 
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

 
7.9 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 
7.10 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

7.11 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 
ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο 
εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

 
 

lxxiii. Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018 Κ.Α.Ε. 30.7333.20 (Πίστωση έτους 2018: 

10.000,00€). 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε 
το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. 
∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 
2235).   

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

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
lxxiv.  
lxxv.  
lxxvi. Άρθρο 9:  Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς 
φορείς, µέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής τους 
προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις 
διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να 
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
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lxxvii. Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση υπ. αριθ.  …............................ (Α∆Α:…………) της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για 
το οικονοµικό έτος 201..... . 
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lxxviii. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
lxxix. Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου: 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ». 
 
  
11.7. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 
 

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  138.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
 
∆απάνη Εργασιών : 81.904,60 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 14.742,83 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του 
άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  : 14.497,11 € 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές σύµφωνα µε το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. : 145,78 € 
Φ.Π.Α. 24 % : 26.709,68 € 
 
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 
4412/2016. 

 
 

11.8. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Οδός ∆ιονυσίου Λαυράγκα, Αργοστόλι Κεφαλονιάς (NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
 
11.9. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Το έργο περιλαµβάνει εργασίες ανάπλασης της οδού ∆ιονυσίου Λαυράγκα στο Αργοστόλι, από το 
ύψος της πλατείας Βαλλιάνου µέχρι και την παραλιακή οδό. 
Οι κύριες εργασίες που περιλαµβάνονται στην ανάπλαση είναι: 
• Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις υφιστάµενων δαπέδων, κατασκευών, Η/Μ εγκαταστάσεων  
• ∆απεδοστρώσεις µε κυβόλιθους από γρανίτη 
• Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών δικτύων 

 
Συνολικά, περιλαµβάνονται εργασίες των κατηγοριών: Οικοδοµικές, Οδοποιίας, Υδραυλικές και 
Ηλεκτροµηχανολογικές.  

lxxx.  
 
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων  δεν πρέπει να 
µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 
132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 
4412/2016.  
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 
• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  
• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.  
• ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση 
τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι 
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µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν 
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 
χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οοµάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 
στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία µετά την έκδοσή 
της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
lxxxi. Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης.  
Η Προϊσταµένη Αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση να µεταθέσει την ηµεροµηνία έναρξης της 
προθεσµίας για ειδικούς λόγους (πχ. αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της τουριστικής περιόδου).  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
lxxxii.  
lxxxiii. Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  
  
13.4  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
 
lxxxiv. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
 
lxxxv. Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  
 
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες 

οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.225,00 ευρώ. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου του έργου προς τον οποίο 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε µέλος της ένωσης),  
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 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 διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,  

 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. 

 
15.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι 
..............................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του Τεχνικού 

Συµβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής 
και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 
εγγυήσεως. 

 
15.5  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
lxxxvi.  
lxxxvii. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 
16.3 ∆εν προβλέπεται  η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 

 
lxxxviii.  
lxxxix. Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της 
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 
15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .  
 
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας στην παρούσα σύµβαση. 
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xc. Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ενωσης 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. 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα 
και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
 
xci. Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα  λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ……/……/…………, 
ηµέρα Τρίτη (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ) και ώρα 10:00.  
(Σηµ. τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της 
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ) 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η……/……/…………, 
ηµέρα Τρίτη (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ Ε.∆.) και ώρα 
10:00. 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα 
ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία 
αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.  
 
xcii. Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του 
ν. 4412/2016, για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
 
xciii. Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 της παρούσας. 
3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 

4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
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Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην 
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του 
έργου.  Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς 
και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν  τους  όρους δηµοπράτησης-∆ιακήρυξης και των λοιπών 
εγγράφων της σύµβασης  που αφορούν την δηµοπράτηση του εν λόγω έργου  βάσει των άρθρων 

103(παρ.2δ) του Ν 3463/2006 , του άρθρου 74 του Ν 3852/2010 και τα άρθρα 27 & 95 παρ.2 (α) του  Ν 
4412/2016  εκτιµώµενης αξίας  111.290,32 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.  24% ). 

β) Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  5/06/ 2018  ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00.  
γ)Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  12/06/ 2018 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ όχι γιατί δεν είναι αναγκαίο   και δεν πρέπει να γίνει 
το έργο  αλλά γιατί δεν έχει προετοιµαστεί καταλλήλως µε την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών 
(κυκλοφοριακή- στάθµευσης κ.λ.π) . 

                   Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης  
                  ‘Άγγελος και  Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  84 /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
Την  αρίθ. 435/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού 111.290,32 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.  24% )και διαθέτει   πίστωση  
ποσού 10.000,00 €  από τον Κ.Α  30.7333.20 του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2018  
µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». 

2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» µέσω 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) καθώς και τα τεύχη δηµοπράτησης 
βάσει των άρθρων 103(παρ.2δ) του Ν 3463/2006 , του άρθρου 74 του Ν 3852/2010 και τα άρθρα 27 & 95 

παρ.2 (α) τουΝ 4412/2016   για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»εκτιµώµενης αξίας  111.290,32 Ευρώ  

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ). 
 

3). Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η   
5/06/ 2018  ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  12/06/ 2018 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.µ. 
 
4).  Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται  στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα µε 

το άρθρο 2 της παρούσας. 
 Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 

4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr,  
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην 
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του 
έργου.  Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς 
και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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5).  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.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   131   / 2018                                         Α∆Α: ΩΨΤΑΩΕ5-6ΚΧ 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 109/17-04-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 56&57/2018 
πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 8 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : «Ανάκληση της 109/17-04-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 
56&57/2018 πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   
 
Με την 109/17-04-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε  η  εκτέλεση του έργου «Συντήρηση 
αγροτικής οδοποιίας ∆. Ε Σάµης»όπως περιγράφεται στην µε  αρίθ. πρωτ. 14772/17-05-2017  Τεχνική 
Περιγραφή Εργασιών  Υπαλλήλου   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , στον  
εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων κ. Καλλιβωκά Παναγιώτη  που εδρεύει  στα  Γριζάτα  Σάµης  Κεφαλλονιάς µε 
Α.Φ.Μ   103064620 ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 8851/30 -03-2018 προσφορά του 
συνολικό  ποσό  7.000,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α µε απευθείας  ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 15 
του Π∆/τος 171/1987 µε   ελεύθερη  επιλογή αναδόχου   (προσκόµιση προσφορών). 
Με τις Πράξεις 56/2018 και 57/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται ότι και  σε αυτήν την περίπτωση 
απαιτείται η διενέργεια κλήρωσης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, κρίνεται 
ότι καταργείται από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 (8.8.2016,άρθρο 379 παρ. 1) κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του ή ρυθµίζει τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν µε άλλον τρόπο 
και γίνεται  δεκτό ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987 έχουν καταργηθεί κατά το µέρος 
που παρέχουν στη  Οικονοµική Επιτροπή τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα, ήτοι χωρίς προηγούµενη δηµόσια 
ηλεκτρονική κλήρωση, τον ανάδοχο µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει, 
χωρίς Φ.Π.Α τις  πέντε χιλιάδες οχτακόσια  εξήντα εννιά και σαράντα ένα (5.869,41 ευρώ)  
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Επειδή ο ορισµός του αναδόχου  του  έργου   στην  παραπάνω απόφαση  δεν   διενεργήθηκε µε  δηµόσια 
ηλεκτρονική κλήρωση, κατά τους ορισµούς των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και  
λαµβάνοντας υπόψη τις 56 & 57/2018 σχετικές  αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητείται η ανάκληση της.      
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

                   Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης  
                  ‘Άγγελος – ∆ιονύσιος Μινέτος και  Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
                   Και αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 109/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 τις παρ.  5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 
τις 56 & 57/2018   αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 109/17-04-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  ανατέθηκε  η  εκτέλεση του 
έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆. Ε Σάµης»όπως περιγράφεται στην µε  αρίθ. πρωτ. 14772/17-05-2017  
Τεχνική Περιγραφή Εργασιών  Υπαλλήλου   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , στον  
εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων κ. Καλλιβωκά Παναγιώτη  που εδρεύει  στα  Γριζάτα  Σάµης  Κεφαλλονιάς µε 
Α.Φ.Μ   103064620 ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 8851/30 -03-2018 προσφορά του 
συνολικό  ποσό  7.000,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     132 / 2018                                               Α∆Α: Ω∆0ΥΩΕ5-Ν89 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 110/17-04-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 56&57/2018 
πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 9 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : «Ανάκληση της 110/17-04-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 
56&57/2018 πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   
 
Με την 110/17-04-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε  η  εκτέλεση του έργου «Εργασίες 
συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Ελειού –Πρόννων» όπως περιγράφεται στην µε    αρίθ. πρωτ.  4359/ 15-02-2018 
(7/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην εταιρία των  Αφών   Γιαννάκη 
Ο.Ε  (Χωµατουργικά – Οικοδοµικά Υλικά )  που εδρεύει    στην Αγία Ειρήνη   Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ  082953495 
∆.Ο.Υ Αργοστολίου   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 9355/4 -04-2018 προσφορά του 
συνολικό  ποσό  6.820,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
µε απευθείας  ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆/τος 171/1987 µε   ελεύθερη  επιλογή αναδόχου   
(προσκόµιση προσφορών). 
Με τις Πράξεις 56/2018 και 57/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται ότι και  σε αυτήν την περίπτωση 
απαιτείται η διενέργεια κλήρωσης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, κρίνεται 
ότι καταργείται από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 (8.8.2016,άρθρο 379 παρ. 1) κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του ή ρυθµίζει τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν µε άλλον τρόπο 
και γίνεται  δεκτό ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987 έχουν καταργηθεί κατά το µέρος 
που παρέχουν στη  Οικονοµική Επιτροπή τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα, ήτοι χωρίς προηγούµενη δηµόσια 
ηλεκτρονική κλήρωση, τον ανάδοχο µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει, 
χωρίς Φ.Π.Α τις  πέντε χιλιάδες οχτακόσια  εξήντα εννιά και σαράντα ένα (5.869,41 ευρώ)  
 
Επειδή ο ορισµός του αναδόχου  του  έργου   στην  παραπάνω απόφαση  δεν   διενεργήθηκε µε  δηµόσια 
ηλεκτρονική κλήρωση, κατά τους ορισµούς των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και  
λαµβάνοντας υπόψη τις 56 & 57/2018 σχετικές  αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητείται η ανάκληση της.      
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

                    Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης  
                  ‘Άγγελος – ∆ιονύσιος Μινέτος και  Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

 
                   Και αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
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την 110/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 τις παρ.  5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 
τις 56 & 57/2018   αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 110/17-04-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  ανατέθηκε  η  εκτέλεση του 
έργου  «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Ελειού –Πρόννων»όπως περιγράφεται στην µε    αρίθ. πρωτ.  
4359/ 15-02-2018 (7/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην εταιρία των  
Αφών   Γιαννάκη Ο.Ε  (Χωµατουργικά – Οικοδοµικά Υλικά )  που εδρεύει    στην Αγία Ειρήνη   Κεφαλλονιάς µε 
Α.Φ.Μ  082953495 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 9355/4 -04-2018 
προσφορά του συνολικό  ποσό  6.820,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   133   / 2018 Α∆Α: 722ΝΩΕ5-0ΡΦ 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 111/17-04-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 56&57/2018 
πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 10 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : «Ανάκληση της 111/17-04-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 
56&57/2018 πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   
 
Με την 111/17-04-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε  η  εκτέλεση του έργου «Εργασίες 
συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Παλικής »όπως περιγράφεται στην µε    αρίθ. πρωτ.  4351/ 15-02-2018 (6/2018 
Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον  κ.  Μπουρµπούλη Βασίλειο 
(Χωµατουργικές Εργασίες)   που εδρεύει    στο Ληξούρι   Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ  057979648 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου   
ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 10163/17 -04-2018 προσφορά του συνολικό  ποσό  6.820,00  
€  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
µε απευθείας  ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆/τος 171/1987 µε   ελεύθερη  επιλογή αναδόχου   
(προσκόµιση προσφορών). 
Με τις Πράξεις 56/2018 και 57/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται ότι και  σε αυτήν την περίπτωση 
απαιτείται η διενέργεια κλήρωσης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, κρίνεται 
ότι καταργείται από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 (8.8.2016,άρθρο 379 παρ. 1) κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του ή ρυθµίζει τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν µε άλλον τρόπο 
και γίνεται  δεκτό ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987 έχουν καταργηθεί κατά το µέρος 
που παρέχουν στη  Οικονοµική Επιτροπή τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα, ήτοι χωρίς προηγούµενη δηµόσια 
ηλεκτρονική κλήρωση, τον ανάδοχο µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει, 
χωρίς Φ.Π.Α τις  πέντε χιλιάδες οχτακόσια  εξήντα εννιά και σαράντα ένα (5.869,41 ευρώ)  
 
Επειδή ο ορισµός του αναδόχου  του  έργου   στην  παραπάνω απόφαση  δεν   διενεργήθηκε µε  δηµόσια 
ηλεκτρονική κλήρωση, κατά τους ορισµούς των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και  
λαµβάνοντας υπόψη τις 56 & 57/2018 σχετικές  αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητείται η ανάκληση της.      
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

                    Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης  
                  ‘Άγγελος – ∆ιονύσιος Μινέτος και  Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
                   Και αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 111/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 τις παρ.  5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 
τις 56 & 57/2018   αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 111/17-04-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  ανατέθηκε  η  εκτέλεση του 
έργου  «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Παλικής »όπως περιγράφεται στην µε    αρίθ. πρωτ.  4351/ 15-02-
2018 (6/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον  κ.  Μπουρµπούλη 
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Βασίλειο (Χωµατουργικές Εργασίες)   που εδρεύει    στο Ληξούρι   Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ  057979648 ∆.Ο.Υ 
Αργοστολίου   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 10163/17 -04-2018 προσφορά του συνολικό  
ποσό  6.820,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    134  / 2018                                                          Α∆Α: Ψ4ΤΨΩΕ5-ΛΝ4 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 112/17-04-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 56&57/2018 
πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 11 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : «Ανάκληση της 112/17-04-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 
56&57/2018 πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   
 
Με την 112/17-04-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε  η  εκτέλεση του έργου «Εργασίες 
συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Λειβαθούς  »όπως περιγράφεται στην µε    αρίθ. πρωτ.  4371/ 15-02-2018 (8/2018 
Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον  κ.  Τζιβρά Παναγή (Χωµατουργικά-
Αυτ/στής )   που εδρεύει    στο Πανωχώρι    Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   132432389 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου   ο οποίος 
προσέφερε σύµφωνα µε αρίθ. πρωτ. 9939/13-04-2018 προσφορά του το  συνολικό ποσό των 6.882,00  € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  µε απευθείας  ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆/τος 171/1987 µε   
ελεύθερη  επιλογή αναδόχου   (προσκόµιση προσφορών). 
Με τις Πράξεις 56/2018 και 57/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται ότι και  σε αυτήν την περίπτωση 
απαιτείται η διενέργεια κλήρωσης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, κρίνεται 
ότι καταργείται από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 (8.8.2016,άρθρο 379 παρ. 1) κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του ή ρυθµίζει τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν µε άλλον τρόπο 
και γίνεται  δεκτό ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987 έχουν καταργηθεί κατά το µέρος 
που παρέχουν στη  Οικονοµική Επιτροπή τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα, ήτοι χωρίς προηγούµενη δηµόσια 
ηλεκτρονική κλήρωση, τον ανάδοχο µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει, 
χωρίς Φ.Π.Α τις  πέντε χιλιάδες οχτακόσια  εξήντα εννιά και σαράντα ένα (5.869,41 ευρώ)  
 
Επειδή ο ορισµός του αναδόχου  του  έργου   στην  παραπάνω απόφαση  δεν   διενεργήθηκε µε  δηµόσια 
ηλεκτρονική κλήρωση, κατά τους ορισµούς των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και  
λαµβάνοντας υπόψη τις 56 & 57/2018 σχετικές  αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητείται η ανάκληση της.      
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

                    Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Ανουσάκης Νικόλαος -   Κωνσταντάκης  
                  ‘Άγγελος – ∆ιονύσιος Μινέτος και  Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
                   Και αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 112/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 τις παρ.  5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 
τις 56 & 57/2018   αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 112/17-04-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  ανατέθηκε  η  εκτέλεση του 
έργου  «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Λειβαθούς  »όπως περιγράφεται στην µε    αρίθ. πρωτ.  4371/ 15-
02-2018 (8/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον  κ.  Τζιβρά Παναγή 
(Χωµατουργικά-Αυτ/στής )   που εδρεύει    στο Πανωχώρι    Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   132432389 ∆.Ο.Υ 
Αργοστολίου   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε αρίθ. πρωτ. 9939/13-04-2018 προσφορά του το  συνολικό ποσό 
των 6.882,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  135/ 2018                                                                      Α∆Α: Ψ4Τ0ΩΕ5-ΓΚΠ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παραίτησης από τους µε αριθµούς κατάθεσης 6402-6399-6400-6397 και 6403/2013 
ανακοπές του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς. 

 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση παραίτησης από τους µε αριθµούς κατάθεσης 6402-6399-6400-6397 και 
6403/2013 ανακοπές του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς.» θέτει 
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υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  11377/30-04-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:   

  
Την 17.07.2012 επιδόθηκαν στον δήµο µας οκτώ κατασχετήρια έγγραφα. Με τα εν λόγω κατασχετήρια 

επιβλήθηκε από τους Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορο κατάσχεση εις χείρας των ανώνυµων τραπεζικών 
εταιριών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Πειραιώς, Marfin, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική 
Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Κύπρου και Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο όλων των λογαριασµών που τυχόν 
διατηρεί ο ∆ήµος σας σε αυτές για ικανοποίηση απαίτησης χρηµατικού ποσού 40.395,58 ευρώ. 
Η ως άνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάµει του µε αριθµό 4/30.03.2012 πρώτου (Α) εκτελεστού απογράφου της µε 
αριθµό 417/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, όπως αυτή διορθώθηκε από την µε αριθµό 
271/2011 απόφαση του ίδιου ως άνω δικαστηρίου. Για την ως άνω απαίτηση οι κατάσχοντες έχουν ικανοποιηθεί 
πλήρως και ολοσχερώς πλην όµως µέχρι και σήµερα δεν έχουν προβεί σε καµιά ενέργεια για την άρση της µε 
σχετική επιστολή τους προς τις Τράπεζες.  
Προκειµένου να γίνει άρση των κατασχέσεων ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς είχε λάβει : α) την µε αριθµό 185/2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής 
κατά του από 09.07.2012 Κατασχετηρίου Εγγράφου και κατά των Ηλία Καρακώστα, Σπυρίδωνα Ντόκορου και 
Alpha Bank A.E. ενώ περαιτέρω χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση αυτής και την παράσταση της κατά την συζήτηση αυτής, β) 
την µε αριθµό 190/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η άσκηση του ένδικου 
βοηθήµατος της ανακοπής κατά του από 09.07.2012 Κατασχετηρίου Εγγράφου και κατά των Ηλία Καρακώστα, 
Σπυρίδωνα Ντόκορου και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ενώ περαιτέρω χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στην επί παγία 
αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση αυτής και την παράσταση 
της κατά την συζήτηση αυτής, γ) την µε αριθµό 187/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής κατά του από 09.07.2012 Κατασχετηρίου Εγγράφου 
και κατά των Ηλία Καρακώστα, Σπυρίδωνα Ντόκορου και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενώ περαιτέρω 
χορηγή-θηκε εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη 
Χριστοφοράτου για την άσκηση αυτής και την παράσταση της κατά την συζήτηση αυτής, δ) την µε αριθµό 
188/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της 
ανακοπής κατά του από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου και κατά των Ηλία Καρακώστα, Σπυρίδωνα 
Ντόκορου και Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενώ περιατέρω χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στην επί παγία 
αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση αυτής και την παράσταση 
της κατά την συζήτηση αυτής, ε) την µε αριθµό 189/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής κατά του από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου 
και κατά των Ηλία Καρακώστα, Σπυρίδωνα Ντόκορου και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ως ειδική διαδόχου της 
Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία ΛΙΜΙΤΕ∆) ενώ περαιτέρω 
χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου 
για την άσκηση αυτής και την παράσταση της κατά την συζήτηση αυτής. 
∆υνάµει των ως άνω αποφάσεων ασκήθηκαν αντίστοιχα ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών οι κάτωθι ανακοπές : Α) η από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6402/21.11.2013 ανακοπή του 
εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται 
ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 
69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού 
Καζαντζάκη 25. 3. της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Σταδίου αριθ. 40, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την 
επωνυµία «Alpha Bank A.E. » όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 
09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Alpha Bank A.E.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 
Β) η από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6399/21.11.2013 ανακοπή του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ 
µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του 
Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου 
του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού Καζαντζάκη 25, 3. Της εδρεύουσας 
στην Αθήνα οδός Αµερικής αριθ. 4, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία « Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» 
όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου 
αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία 
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 
Γ) η από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6400/21.11.2013 ανακοπή του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ 
µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του 
Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου 
του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Μεταµορφώσεως Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 34, 3. Της εδρεύουσας 
στην Αθήνα οδός Αιόλου αριθ. 86, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
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ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 09.07.2012 
κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης τραπεζικής 
εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 
∆) η από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6397/21.11.2013 ανακοπή του του εδρεύοντος στο Αργοστόλι 
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του 
Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου 
του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού Καζαντζάκη 25 και της 3. Της 
εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Σοφοκλέους αριθ. 11, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία « Εµπορική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 
09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 
Ε) η από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6403/21.11.2013 ανακοπή του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ 
µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του 
Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου 
του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού Καζαντζάκη 25, 3. Της εδρεύουσας 
στην Αθήνα οδός Αµερικής αριθ. 4, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. » 
(ως ειδικού διαδόχου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία 
ΛΙΜΙΤΕ∆) όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 09.07.2012 κατασχετηρίου 
εγγράφου αναγκαστική κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την 
επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. » (ως ειδικού διαδόχου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία ΛΙΜΙΤΕ∆) όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 
Επειδή σύµφωνα µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 10450/23.04.2018 έγγραφο του Προϊσταµένου Τµήµατος 
Ταµείου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς το οποίο απεστάλη προς την Νοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου ύστερα από το µε αριθµό 10450/19.04.2018 έγγραφό της, ενηµερωθήκαµε ότι οι ως άνω 
κατασχέσεις στους λογαριασµούς που διατηρεί ο ∆ήµος µας στις ανώνυµες τραπεζικές εταιρίες έχουν αρθεί. 
Επειδή σύµφωνα µε το έγγραφο του Προϊσταµένου του Τµήµατος Ταµείου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για την συζήτηση των ως άνω ανακοπών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς από τις οποίες πρέπει να παραιτηθούµε. 
Επειδή η Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.3852/2010 παρ. 1 περ. (ιγ) είναι αρµόδια « να 
αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά», παρακαλείσθε όπως µε απόφαση της Επιτροπής σας εγκρίνετε : 1) την παραίτηση από : α) 
την από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6402/21.11.2013 ανακοπή του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε 
την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του 
Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου 
του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού Καζαντζάκη 25. 3. της εδρεύουσας 
στην Αθήνα οδός Σταδίου αριθ. 40, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «Alpha Bank A.E. » όπως 
νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου 
αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία 
«Alpha Bank A.E.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, β) την από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 
6399/21.11.2013 ανακοπή του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου 
Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου 
Νέας Ερυθραίας επί της οδού Καζαντζάκη 25, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Αµερικής αριθ. 4, ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία « Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της 
επιβληθείσας δυνάµει του από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της 
τρίτης των καθών ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται, γ) την από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6400/21.11.2013 ανακοπή του εδρεύοντος στο 
Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία 
Καρακώστα του Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. 
Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Μεταµορφώσεως Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 
34, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Αιόλου αριθ. 86, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία « 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του 
από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, δ) την 
από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6397/21.11.2013 ανακοπή του του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε 
την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του 
Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου 
του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού Καζαντζάκη 25 και της 3. Της 
εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Σοφοκλέους αριθ. 11, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία « Εµπορική 
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Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 
09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, ε) 
την από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6403/21.11.2013 ανακοπή του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε 
την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του 
Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου 
του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού Καζαντζάκη 25, 3. Της εδρεύουσας 
στην Αθήνα οδός Αµερικής αριθ. 4, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. » 
(ως ειδικού διαδόχου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία 
ΛΙΜΙΤΕ∆) όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 09.07.2012 κατασχετηρίου 
εγγράφου αναγκαστική κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την 
επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. » (ως ειδικού διαδόχου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία ΛΙΜΙΤΕ∆) όπως νόµιµα εκπροσωπείται και 2) να χορηγήσετε εντολή – 
εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου όπως 
προβεί νόµιµα στην παραίτηση από τα ως άνω ένδικα βοηθήµατα.  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                      Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  -   Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος   και  
 Μοσχονάς  Αλέξανδρος. 

 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 11377/ 30-04-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1) Εγκρίνει  την παραίτηση από : α) την από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6402/21.11.2013 ανακοπή του 
εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται 
ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 
69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού 
Καζαντζάκη 25. 3. της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Σταδίου αριθ. 40, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την 
επωνυµία «Alpha Bank A.E. » όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 
09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Alpha Bank A.E.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, β) την από 03.10.2013 
και µε αριθµό κατάθεσης 6399/21.11.2013 ανακοπή του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία 
«∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου, αρχιτέκτονα 
µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία, µηχανολόγου-
µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού Καζαντζάκη 25, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός 
Αµερικής αριθ. 4, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία « Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής 
κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, γ) την από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6400/21.11.2013 
ανακοπή του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός 
Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου 
Μεταµορφώσεως Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 34, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Αιόλου αριθ. 86, ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται 
και κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής κατάσχεσης εις 
χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, δ) την από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6397/21.11.2013 ανακοπή 
του του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός 
Ευγενίου Καραβία αρ. 69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας 
επί της οδού Καζαντζάκη 25 και της 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Σοφοκλέους αριθ. 11, ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία « Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και 
κατά της επιβληθείσας δυνάµει του από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστικής κατάσχεσης εις 
χείρας της τρίτης των καθών ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, ε) την από 03.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 6403/21.11.2013 ανακοπή 
του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται 
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ΚΑΤΑ 1. Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου, αρχιτέκτονα µηχανικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευγενίου Καραβία αρ. 
69, 2. Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία, µηχανολόγου-µηχανικού, κατοίκου Νέας Ερυθραίας επί της οδού 
Καζαντζάκη 25, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Αµερικής αριθ. 4, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την 
επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. » (ως ειδικού διαδόχου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία ΛΙΜΙΤΕ∆) όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επιβληθείσας δυνάµει 
του από 09.07.2012 κατασχετηρίου εγγράφου αναγκαστική κατάσχεσης εις χείρας της τρίτης των καθών 
ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. » (ως ειδικού διαδόχου της ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία ΛΙΜΙΤΕ∆) όπως νόµιµα εκπροσωπείται 
και 
2) Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη 
Χριστοφοράτου όπως προβεί νόµιµα στην παραίτηση από τα ως άνω ένδικα βοηθήµατα. 
  
  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                                                       Ανουσάκης Νικόλαος  
                                                                                                                                   Kωνσταντάκης Άγγελος                                                              
                                                                                                                                    Μοσχονάς Αλέξανδρος  
                                                                                                                                           Μινέτος ∆ιονύσιος  
                Σοφία Γαρµπή  
           Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 


