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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
  
                                                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  14 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  19  η  Απριλίου  2016  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  19  η   Απριλίου   του έτους 2016, ηµέρα   Τρίτη      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ     12269/15 -04-2016 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.  Σοφία Γαρµπή                                                                                          Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                    
3. Ιωάννης Λυκούδης                                                                                    ∆ιονύσιος  Λυκούδης                                                                                                   
4.Αραβαντινός ∆ιονύσιος    (αναπληρωµατικό Μέλος )                                Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                               
5. Κωνσταντάκης ‘Αγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος )                                 Ανουσάκης Νικόλαος                                                                       
                                                                                                                      Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                             
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ενηµερώνει τα 
 Μέλη της Επιτροπής ότι αποσύρονται για την επόµενη συνεδρίαση η συζήτηση των   8ου και 9ου θεµάτων   της ηµερήσιας διάταξης 
και αναλυτικά:  
8. Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  φανερού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
9. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ∆ιεθνή Ανοικτού  µειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  
ειδών παντοπωλείου , κρεοπωλείου , αρτοπωλείου για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου& το Ν.Π.∆.∆   ΟΠΑΠ 
(∆ηµοτικοί Παιδικού Σταθµοί ∆ήµου Κεφαλλονιάς) για το έτος 2016. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    98 / 2016 Α∆Α: ΩΕΞ5ΩΕ5-ΑΒΒ 
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ένδικου βοηθήµατος ανακοπής κατά της αριθ. 5/2016 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μη άσκηση ένδικου βοηθήµατος ανακοπής 
κατά της αριθ. 5/2016 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.»  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε 
αριθ. πρωτ. 11507 /8-04-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

Με την από 29.12.2015 αίτησή της η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ»  που απευθυνόταν στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών πέτυχε κατά του ∆ήµου 
µας ως καθολικού  διαδόχου του πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων την µε αριθµό 5/2016 διαταγή πληρωµής. 

Με την ανωτέρω διαταγή πληρωµής ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατάσσεται να καταβάλει στην αντίδικο το 
χρηµατικό ποσό των 8.507,24 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την επόµενη της επίδοσης της και 
µέχρι την εξόφλησή της και 147,18 ευρώ για δικαστικά έξοδα.   
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Το ανωτέρω χρηµατικό ποσό αφορά οφειλές του πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων και απορρέει από: α) 
την µε αριθµό πρωτ.: 5294/03.10.2000 σύµβαση και συγγραφή υποχρεώσεων µεταξύ της αντιδίκου και του 
πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων, δυνάµει της οποίας ανατέθηκε, µε απ’ ευθείας ανάθεση, η εκπόνηση της 
µελέτης µε τον τίτλο «Οριστική µελέτη Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Σκάλας Κεφαλληνίας – Έργο 
Αγκυροβολίου» έναντι κατ΄ αποκοπή αµοιβής 1.740.000 δρχ και ήδη 5.106,39 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. και την 
από 10.10.2007 1η Εντολή Πληρωµής της (πρώην) Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας – ΤΥ∆Κ 
Κεφαλληνίας, υπογεγραµµένη από τον ορισθέντα µε την 3357/21.06.2007 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων – ∆/νση Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης – Τµήµα Τ.Υ.∆.Κ. ως επιβλέποντα το έργο µηχανικό και 
θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ανωτέρω Τ.Υ.∆.Κ.,  µε την οποία πιστοποιήθηκε η πληρωµή ποσού 
4.253,62 ευρώ µε Φ.Π.Α.. και β) την µε αριθ. πρωτ. : 5516/18.10.2000 σύµβαση και συγγραφή υποχρεώσεων 
µεταξύ της αντιδίκου και του πρώην ∆ήµου Ελειού – Πρόννων, δυνάµει της οποίας της ανατέθηκε, µε απ’ 
ευθείας ανάθεση,  η εκπόνηση της µελέτης µε τον τίτλο «Οριστική µελέτη Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών 
Σκάλας Κεφαλληνίας – Νότιο Κρηπίδωµα και Μέτωπο πρόσδεσης µεγάλων σκαφών» έναντι κατ΄ αποκοπή 
αµοιβής 1.740.000 δρχ και ήδη 5.106,39 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και την από 10.10.2007,  1η Εντολή Πληρωµής 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας – ΤΥ∆Κ Κεφαλληνίας, υπογεγραµ-µένη από τον ορισθέντα µε 
την 3887/21.06.2007 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ∆/νση Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης – Τµήµα 
Τ.Υ.∆.Κ. ως επιβλέποντα το έργο µηχανικό και θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της Τ.Υ.∆.Κ. µε την  οποία 
πιστοποιήθηκε η πληρωµή ποσού 4.253,62 ευρώ µε Φ.Π.Α.. Περαιτέρω η αντίδικος είχε καταθέσει στον ∆ήµο 
µας την µε αριθµό πρωτοκόλλου 50232/27.11.2012 αίτησή της µε την οποία ζητούσε την πληρωµή των εν 
λόγω απαιτήσεων της, αναφέροντας µε ακρίβεια τα στοιχεία των συµβάσεων και το ποσό προς πληρωµή για 
έκαστη εξ αυτών. 

Περαιτέρω και για την ίδια αιτία η αντίδικος είχε ασκήσει την από 11.02.2013 αγωγή της ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η οποία κατόπιν αναβολής εκκρεµεί για συζήτηση κατά την δικάσιµο της 23ης 
Σεπτεµβρίου 2016.  Με αφορµή δε αυτή την αγωγή ζητήσαµε από  την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
και την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας να µας αποστείλουν τις απόψεις τους.  

Εν συνεχεία: α) µε τα µε αριθµούς  πρωτοκόλλου 9634/31.03.2015 και 21970/25.06.2015 έγγραφα, η 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µας γνωστοποίησε αφενός ότι οι εν λόγω απαιτήσεις δεν είναι 
καταχωρηµένες ως οφειλές στο Λογιστήριο του ∆ήµου, δεν έχει παραδοθεί σχετικό τιµολόγιο και δεν έχει 
αναφερθεί σαν οφειλή στην παραδοθείσα απογραφή από τον πρώην ∆ήµο Ελειού – Πρόννων αφετέρου ότι 
στον πρώην ∆ήµο Έλειού – Πρόννων δεν βρέθηκε τιµολόγιο της εν λόγω εταιρίας και β) µε το µε αριθ. πρωτ.: 
10185,10838/2013 έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µας γνωστοποίησε ότι λαµβάνοντας 
υπόψη τα έγγραφα των φακέλων επίβλεψης, κατ΄ εφαρµογή της ισχύουσας Νοµοθεσίας, ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς υποχρεούται να προβεί στην εξόφληση των σχετικών οφειλών προς τον Ανάδοχο εφόσον αυτές 
δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι σήµερα και ο Ανάδοχος έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
πληρωµή τους. 

Επειδή  σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 η Επιτροπή σας είναι αρµόδια µεταξύ άλλων για 
την άσκηση ή µη των όλων  ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων. 

Επειδή αφενός µε το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκύπτει η 
υποχρέωση του ∆ήµου µας για την εξόφληση της αντιδίκου, αφετέρου από τα έγγραφα της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας προκύπτει η µη εξόφληση της αντιδίκου. 
Επειδή εν όψει και των ανωτέρω δεν υφίστανται λόγοι για την άσκηση ανακοπής κατά της µε αριθµό 5/2016 
διαταγή πληρωµής , παρακαλούµε όπως η Επιτροπή σας λάβει απόφαση για την µη άσκηση του ένδικου 
βοηθήµατος της ανακοπής κατά της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Τοµή 
Ανώνυµη Εταιρία Μελετών Έργων Υποδοµής» και της µε αριθµό 5/2016 διαταγής πληρωµής του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ, 
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Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης Λυκούδης και 
Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
     
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Την µη άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής κατά της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυµης εταιρίας 
µε την επωνυµία «Τοµή Ανώνυµη Εταιρία Μελετών Έργων Υποδοµής» και της µε αριθµό 5/2016 διαταγής 
πληρωµής του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών διότι δεν υφίστανται λόγοι για την άσκηση της , επειδή αφενός 
µε το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκύπτει η υποχρέωση του ∆ήµου µας για 
την εξόφληση της αντιδίκου, αφετέρου από τα έγγραφα της Οικονοµικής Υπηρεσίας προκύπτει η µη εξόφληση 
της αντιδίκου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     99 / 2016 Α∆Α: ΩΨΝΞΩΕ5-ΨΝ6 
ΘΕΜΑ : Έγκριση ιδιωτικού συµφωνητικού καταβολής επιδικασθέντος ποσού για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
σύµφωνα µε την 283/2015 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Πατρών.                                                                                  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση ιδιωτικού συµφωνητικού 
καταβολής επιδικασθέντος ποσού για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την 283/2015 απόφαση του Τριµελούς 
Εφετείου Πατρών.»   θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 12464 /18-04-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης της 
Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

Κατά την δικάσιµο της 6ης Μαρτίου 2014 συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου Πατρών µετά από αναβολή η από 
15.07.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 1036/2010 έφεση της Ναυτιλιακής Εταιρείας του Ν.959/74 µε την επωνυµία 
«Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟΥ Ν.Ε.» που εδρεύει στην Νίκαια Πειραιά (Καυκάσου 81-83), όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά 
του (πρώην) Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία ∆ήµος Ερύσσου, που εδρεύει στην Ένωση Ερύσσου Κεφαλληνίας, όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς (ν.3852/2010) και κατά της µε αριθµό 
59/2009 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

Επί της ως άνω εφέσεως εκδόθηκε η µε αριθµό 283/2015 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Πατρών µε την 
οποία έκανε  δεκτή την έφεση της αντιδίκου, εξαφάνισε την µε αριθµό 59/2009 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας και προχώρησε στην εκδίκαση της από 20.03.2007 αγωγής της αντιδίκου την οποία έκανε εν µέρει δεκτή, 
αναγνωρίζοντας τελικά ότι υποχρεούµαστε να καταβάλλουµε στην αντίδικο το χρηµατικό ποσό των 175.202,72 ευρώ µε 
το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την επίδοση της αγωγής µέχρι και την εξόφληση αυτής καθώς και το χρηµατικό ποσό 
των 2.000 για δικαστικά έξοδα. 

Με την µε αριθµό 23/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η µη άσκηση του ένδικου 
µέσου της αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης, η οποία σήµερα πλέον έχει καταστεί  αµετάκλητη. 

Κατόπιν προφορικής επικοινωνίας µε την αντίδικο, συµφωνήθηκε η καταβολή του ως άνω ποσού σε τρείς 
δόσεις ήτοι η πρώτη εξ αυτών µέχρι και την 01.05.2016, η δεύτερη εξ αυτών µέχρι και την 31.10.2016 και η τρίτη εξ 
αυτών µέχρι και την 30.04.2017, ενώ συντάχθηκε προς τούτο σχέδιο ιδιωτικού συµφωνητικού από την Νοµική 
Υπηρεσία το περιεχόµενο του οποίου εκτίθεται κατωτέρω : 

«Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ 
 Στο Αργοστόλι σήµερα  ………………..  οι υπογράφοντες το συµφωνητικό αυτό αφενός ο Αλέξανδρος Παρίσης, 
ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος  εκπρόσωπος του εδρεύοντος στο Αργοστόλι ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΑΦΜ……………) δυνάµει της υπ’ αριθ. ………….  απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και αφετέρου ο  
………………………  ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στη Νίκαια Πειραιά 
Ναυτιλιακής εταιρίας µε την επωνυµία «Υδροδοτική Ιονίου Ν.Ε.» δυνάµει της υπ’ αριθ. ………  απόφασης του 
∆ιοικητικού της Συµβουλίου συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 ∆υνάµει της υπ’ αριθ. 283/2015 αµετάκλητης απόφασης του Εφετείου Πατρών ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
υποχρεώθηκε να καταβάλει στην Ναυτιλιακή Εταιρία «Υδροδοτική Ιονίου Ν.Ε.»  α) το συνολικό ποσό των 175.202,72 
ευρώ νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής και µέχρι την εξόφληση και β) το ποσό των 2.000 ευρώ για δικαστικά 
έξοδα και των δύο βαθµών δικαιοδοσίας. 
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 Κατόπιν τούτων  το συνολικό ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ∆ήµος για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική 
δαπάνη ανέρχεται µέχρι και σήµερα στο ποσό των  …………………  ευρώ. 
 Με το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό καταβολής επιδικασθέντων ποσών, οι συµβαλλόµενοι όπως αυτοί 
εκπροσωπούνται στο παρόν, συναποδέχονται τα εξής: 
 Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα καταβάλει στην «Υδροδοτική Ιονίου Ν.Ε.» το επιδικασθέν ποσό του κεφαλαίου εκ 
175.202,72 ευρώ, το ποσό των ……… ευρώ  που αντιστοιχεί στους νόµιµους τόκους υπερηµερίας µέχρι και σήµερα 
και το ποσό των 2.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις  εκ των 
οποίων: 
 α) η πρώτη δόση ποσού …………..  ευρώ θα καταβληθεί  έως 1-5-2016.   
β) η δεύτερη δόση ποσού …………..  θα καταβληθεί έως 31-10-2016 και  
γ) η τρίτη δόση που θα συνεπάγεται και τα λογιστικά πλήρη εξόφληση του προαναφερθέντος συνολικού ποσού θα 
καταβληθείς έως 30-4-2017. 
Η κατάθεση θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον υπ’ αριθ.  …………  λογαριασµό της εταιρίας.  
 Η δεύτερη των συµβαλλοµένων Ναυτιλιακή Εταιρία µε την επωνυµία «Υδροδοτική Ιονίου  Ν.Ε.» δεν έχει καµία 
άλλη απαίτηση που να απορρέει από την υπ’ αριθ. 283/2015 απόφαση του Εφετείου Πατρών ενώ ρητά παραιτείται από 
αξίωση καταβολής τόκων υπερηµερίας για το διάστηµα από την υπογραφή του παρόντος µέχρι και τις 30-4-2017,  
ηµεροµηνία κατά την οποία θα γίνει η καταβολή της τρίτης δόσης και η πλήρης εξόφληση του οφειλόµενου εκ µέρους 
του ∆ήµου ποσού.  
 Ρητά επίσης συµφωνείται ότι οι όροι και οι διατάξεις του παρόντος συµφωνητικού είναι ουσιώδεις και 
δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη ως εκ τούτου η αθέτηση τους εκ µέρους οποιουδήποτε των συµβαλλοµένων παρέχει 
στον άλλον το δικαίωµα να προχωρήσει στα εκ του νόµου προβλεπόµενα. 
 Όλα τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά από τους συµβαλλόµενους, σε πίστωση δε αυτών 
συντάχθηκε το παρόν συµφωνητικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους συµβαλλοµένους δια των 
νοµίµων εκπροσώπων τους, παρέλαβε ο καθένας από ένα αντίγραφο. 
                                           ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς                            Για την «Υδροδοτική Ιονίου Ν.Ε.» 

Επειδή περάν του τρόπου καταβολής της αναγνωρισθείσας οφειλής που ο ∆ήµος µας έχει έναντι της αντιδίκου, 
περαιτέρω συµφωνήθηκε ότι αυτή (ενν. η αντίδικος) θα παραιτείτο από τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας που θα 
προέκυπταν κατά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή του ως άνω συµφωνητικού και µέχρι την ολοσχερή εξόφληση 
της αντιδίκου. 
 Επειδή η παραίτηση της αντιδίκου από τους τόκους υπερηµερίας που θα προκύψουν από την υπογραφή του 
ιδιωτικού συµφωνητικού µε την αντίδικο µέχρι και την ολοσχερή εξόφληση αυτής την 30.04.2017 ενέχει στοιχεία 
συµβιβασµού. 
 Επειδή το ποσό των τόκων από τους οποίους παραιτείται η αντίδικος δεν ξεπερνά το χρηµατικό ποσό των 
30.000 ευρώ που ορίζει το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 
Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το σχέδιο του ιδιωτικού συµφωνητικού µε τους όρους 
που αναφέρονται σε αυτό και να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς για την υπογραφή του.                                                            
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης Λυκούδης -  
Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
     
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Αποδέχεται  τον συµβιβασµό της  παραίτησης  της αντιδίκου Ναυτιλιακής  εταιρίας µε την επωνυµία «Υδροδοτική 
Ιονίου Ν.Ε.» από τους τόκους υπερηµερίας που θα προκύψουν από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού µέχρι 
και την ολοσχερή εξόφληση αυτής την 30.04.2017 . 
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2.Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω ιδιωτικό συµφωνητικό ως προς τον τρόπο   καταβολής στην αντίδικο Ναυτιλιακή 
εταιρία µε την επωνυµία «Υδροδοτική Ιονίου Ν.Ε.» του επιδικασθέντος ποσού σύµφωνα µε την 283/2015 απόφαση του 
Τριµελούς Εφετείου Πατρών. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     100 / 2016                                                                     Α∆Α: 6Ψ3ΣΩΕ5-ΙΗΠ 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 81/2016 απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 20 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση της 81/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής»  αναφέρει τα παρακάτω: 
Λαµβάνοντας υπόψη:  
 Α). Το αποφασιστικό σκέλος της 81/2016 απόφαση της  11η ς  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  
30  η  Μαρτίου  2016 το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο κ.  Αγγελική Χαροκόπου (Α.Μ. 1280 ∆.Σ. Πειραιά) λόγω της 
εξειδικευµένης γνώσης της σε θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου και ∆ηµοσίων Συµβάσεων αλλά και λόγω της εµπειρίας της 
στην εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 22ας 
Απριλίου 2016 καθώς και σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο,  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και  
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση µετά από αναίρεση (αριθ. απόφασης ΣτΕ 3692/2015) της από 
19.07.2005 έφεσης των συµπραττόντων γραφείων µελετών : 1) Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου και 2) Σπυρίδωνα 
Ντόκορου του Ηλία κατά του ∆ήµου Κέφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και κατά της 
µε αριθµό 219/2005 απόφασης του Τριµελούς Πρωτοδικείου Πατρών. 
2. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου  Αγγελική Χαροκόπου (Α.Μ. 1280 ∆.Σ. Πειραιά) ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες 
αµοιβές. 
Β)  την αριθµ. πρωτ. 11328/7-04-2016 επιστολή του δικηγορικού γραφείου της  εξουσιοδοτηµένης δικηγόρου Αθηνών κ  
Αγγελικής  Χαροκόπου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
 
 Κυρία Γαρµπή,  
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής µας επικοινωνίας, αναφορικώς µε την υπόθεση της µετά από αναίρεση (δυνάµει της υπ’ 
αριθµ. 3692/2015 Αποφάσεως ΣτΕ) εκδίκαση της από 19.07.2005 εφέσεως των συµπραττόντων γραφείων µελετών των 
Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου και Σπυρίδωνος Ντόκορου του Ηλία,  η οποία φέρεται προς εκδίκασιν ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών την 22α Απριλίου 2016, σας αναφέρουµε τα κάτωθι:  
Λόγω της έντονης και µακρόχρονης αντιδικίας του ∆ήµου Αργοστολίου πλέον νυν ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τους 
εκκαλούντες Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορο, η υπόθεση απαιτεί για την προσήκουσα και αποτελεσµατική 
αντιµετώπισή της, την υποβολή υποµνήµατος πριν την συζήτηση, το οποίο κατατίθεται την προτεραία της δικασίµου 
καθώς και την υποβολή υποµνήµατος µετά την συζήτηση, για την περαιτέρω ανάπτυξη όσων ισχυρισµών διατυπωθούν 
στο ακροατήριο. Επίσης απαιτείται και δεύτερο υπόµνηµα µετά την συζήτηση , για την αντίκρουση των ισχυρισµών των 
αντιδίκων, οπότε κλείνει και ο φάκελος της υποθέσεως. 
Τονίζεται δε, ότι κατά την ηµέρα της δικασίµου, η κα Χαροκόπου θα παρασταθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών µε αγόρευση και όχι µε ∆ήλωση. Συνεπώς θα απαιτηθεί µετάβαση στην Πάτρα και µάλιστα από την 
προηγουµένη, προκειµένου να δούµε τον φάκελο των αντιδίκων και αντικρούσουµε αναλόγως κατά την εκδίκασιν την 
υποθέσεως. Επίσης θα πρέπει να έχετε υπ’ οψιν σας ότι η αντιδικία είναι σφροδότατη, ενώ το διακυβευόµενο ποσόν 
για τον ∆ήµο είναι εξαιρετικά µεγάλο. 
Προς τούτο, η προτεινοµένη αµοιβή για τον συνολικό χειρισµό της υποθέσεως, ήτοι υποβολή τριών Υποµνηµάτων (1 
πριν και 2 µετά την συζήτηση) καθώς και την παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, ανέρχεται στο 
ποσόν των € 2.300 πλέον Φ.Π.Α.  
Επίσης για την µετάβαση στην Πάτρα, θα απαιτηθεί η καταβολή των σχετικών εξόδων, ήτοι βενζίνες, διόδια, αποστολές 
κούριερ κ.λ.π., το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσόν των € 200.  
Παραµένουµε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.  
 
 Προτείνεται  η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την  τροποποίηση της παραγράφου (2)  του αποφασιστικού 
σκέλους της  81/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως εξής: Η αµοιβή του δικηγορικού γραφείου  της κ.  
Αγγελική Χαροκόπου (Α.Μ. 1280 ∆.Σ. Πειραιά) θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης Λυκούδης -  
Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την αριθµ. πρωτ. 11328/7-04-2016 επιστολή του δικηγορικού γραφείου της  κ  Αγγελικής  Χαροκόπου   
3)  την 81/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής .  
   
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Τροποποιεί την παράγραφο 2 του αποφασιστικού σκέλους της  81/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως εξής: 
Η αµοιβή του δικηγορικού γραφείου  της κ.  Αγγελική Χαροκόπου (Α.Μ. 1280 ∆.Σ. Πειραιά) θα οριστεί µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    101  / 2016                                                                    Α∆Α: ΩΗΦ6ΩΕ5-ΑΕΓ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει τα 
είδη των µελανιών-µελανοταινίων -τόνερ για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 6ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη 
προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει τα είδη των µελανιών-µελανοταινίων -τόνερ για τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  18-04-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης του Γραφείου Προµηθειών 
της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  

 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 ,5 & 6 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α  
(ΑΠ ΥΠ. ΕΣ.11389/93). 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95.  
3.Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/2006 του Κ.∆.Κ. 
4.Την απόφαση του Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/12.11.2010 
5.Τις εξειδικευµένες πιστώσεις ποσού 54.587,61 ευρώ που υπάρχουν γραµµένες εις βάρος των Κ.Α 10.6613.02 
προϋπολογισµού έτους 2016. 
6.Την υπ΄ αριθµ. 15/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016.  
7.Tην υπ΄αριθ. 115/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβούλιου , όπου εγκρίθηκε η µελέτη για την προµήθειας των εν 
λόγω υλικών που αναφέρονται στο αντικείµενο του θέµατος και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της εν λόγω προµήθειας. 
8.Την υπ. αριθ.             απόφαση της Οικονοµική Επιτροπή όπου εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 
54.587,61€ από τον Κ.Α 10.6613.02 και από προϋπολογισµού έτους 2016 για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Την ∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει τα είδη  των µελανιών-µελανοταινίων-τόνερ για τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των (54.587,61 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α), µε τους ακόλουθους όρους : 

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ .  
Τα υπό προµήθεια είδη αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας 
 

Άρθρο 2ο - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών ΕΚΠ-ΟΤΑ µέχρι και τις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρα 10.00 π.µ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Τετάρτη 04 
Μαΐου 2016. 

Άρθρο 3ο – Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα (άρθρο 6-ΕΚΠ-ΟΤΑ) 
 
Άρθρο 4ο – ∆ικαιούµενοι συµµετοχής -∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α)Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί) 
β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα 
γ) Συνεταιρισµοί  
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό 
επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
δ) Ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. 
Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση του 
προσφερόµενου προϊόντος. 
ii) Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της 
τιµής προσφοράς. 
iii) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραίτητος πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα 
στο σύνολο της προσφοράς. 
iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της 
προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική 
απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
2. Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, την σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, κατατίθενται 
µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 
-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται  

• ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή 
τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ.  

• ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 
χωρίς καµία επιφύλαξη. 

• ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη τµηµατικά στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα.  

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Λοιπά: 
 
Υπεύθυνη δήλωση για τους υποψηφίους προµηθευτές του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής που θα συµµετέχουν ότι  
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1ο για τα είδη που είναι αυθεντικά θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των µηχανηµάτων και κατάλληλα για 
την σωστή λειτουργία τους. 
2ο Στην περίπτωση που τα προς προµήθεια αναλώσιµα δεν είναι τα αυθεντικά αλλά επώνυµα άλλης εταιρείας ο 
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων και οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες 
ρυθµίσεις(όπου απαιτείται) στα µηχανήµατα του δήµου προβαίνοντας σε επιτόπιο έλεγχο. 
3ο Τα προσφερόµενα είδη δύναται να είναι είτε αυθεντικά είτε ανακατασκευασµένα και να προέρχονται από γνήσια 
αναλώσιµα (γνήσιες κασέτες γραφίτη και γνήσια δοχεία µελανής) και όχι από αναγοµωµένα ή ανακατασκευασµένα 
µεταχειρισµένα συµβατά αναλώσιµα. 
- Για ανώνυµες εταιρίες - συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα 
προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας - Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου θα εγκρίνεται η 
συµµετοχή αυτής-αυτού, στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας του 
συνεταιρισµού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 
(Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή 
τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας των. 
-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, και να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (Ασφαλιστική Ενηµερότητα) 
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή,  
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις τους,και να ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του  διαγωνισµού. (Φορολογική Ενηµερότητα) -∆ηµοτική Ενηµερότητα. 
3. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 
α.- Οι Έλληνες πολίτες: 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµα 
τους. 
β.- Αλλοδαποί: 
-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ.- Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα τους ή σε ισοδύναµους  επαγγελµατικούς καταλόγους. 
δ.- Συνεταιρισµοί: 
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
ε.- Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλυτέρου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες 
που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας 
Ελλάδας. 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, 
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
 
6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
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διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο 
ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 

Άρθρο 5ο – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µέχρι 
και 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 10.00 π.µ. 
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή προµηθειών που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 
προθεσµίας, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 
Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσµες προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 

Άρθρο 6ο - Τρόπος σύνταξης προσφοράς 
1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο. Προσφορές 
που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε 
την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:  
2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ >> µε κεφαλαία 
γράµµατα.  
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια <<ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ>>.  
γ. Ο αριθµός της παρούσας απόφασης ∆ηµάρχου <<>>. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού <<27-04-2016>>.  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία , ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 
στ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση 
και µονογράφει και σφραγίζει αυτή.  
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
5. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο της επιτροπής 
αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Οι υποψήφιοι προµηθευτές λαµβάνουν µέρος στο σύνολο των ειδών του ∆ιαγωνισµού. 
8. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας σε ποσοστό 2% 
του προϋπολογισµού χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α και ποσού ( 887,60 €) 
 

Άρθρο 7ο - Χρόνος ισχύος προσφορών. 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού,  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 13 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
 
                                              Άρθρο 8ο – Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠ-ΟΤΑ) 
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                                        Άρθρο 9ο - Προσφερόµενη τιµή. 
1. Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α, για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης. 
2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε Ευρώ ( άρθρο 16 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
3. Oι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση 
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. 
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 
 

Άρθρο 10ο - Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των προσφορών. 
1. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσµες.  
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία.  
- Αποσφραγίζεται o φάκελος -µονογράφονται δε και σφραγίζονται- από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 
και η προσφορά κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση των υποβαλλόντων τις προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζονται οι 
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων προµηθευτών που κρίθηκαν. 
Στην συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών και θα προχωρήσει 
στην τελική γνωµοδότηση. 
 
Η επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη : 
-Την συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  
-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε.  
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους 
όρους και τη διακήρυξη, και προσφέρει την χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου των ειδών .  
 
2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει την γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε όλα τα 
πρακτικά του ∆ιαγωνισµού, στην οικονοµική επιτροπή για την έγκριση του αποτελέσµατος βάση του άρθρου 23 παρ. 6 
ΕΚΠ-ΟΤΑ (άρθρα 19-21 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
 
                                                               Άρθρο 11ο - Ενστάσεις. 
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενεργείας του ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υπό τους όρους και την διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του 
ΕΚΠ-ΟΤΑ. 
 
                                                           Άρθρο 12 ο – Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης. 
1. Στον προµηθευτή ή στους προµηθευτές στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα και την τιµή. 
2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠ-ΟΤΑ. 
 

Άρθρο 13ο –Κατάρτιση σύµβασης- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
1. Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% στον προϋπολογισµό της 
σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ και αφού υπολογισθεί η προσφερόµενη έκπτωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157 (παρ. 1β) 
του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014). 
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Άρθρο 14ο - Χρόνος –τόπος παράδοσης -Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των υλικών 
Τα είδη θα παραδοθούν τµηµατικά λόγο της φύσεως των υπό προµήθεια υλικών (αλλοιώσεις όταν εκτεθούν σε 
συνθήκες υγρασίας και υψηλών θερµοκρασιών) µέσα σε χρόνο 360 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης σε 
χώρο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αργοστολίου . 
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον προµηθευτή, 
οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι παραλαβής τους από την αρµόδια 
επιτροπή. 
 

Άρθρο 15ο - Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ΕΚΠ-ΟΤΑ που έχει συγκροτηθεί µε την αριθµ.12 /2016 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου , αφού προηγηθεί ο απαραίτητος ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί 
αν τα είδη είναι όµοια µε εκείνα που πρόσφερε ο προµηθευτής στο διαγωνισµό (άρθρο 28 ΕΚΠ-ΟΤΑ) 

 
Άρθρο 16ο- Τρόπος πληρωµής. 

-Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, µε 
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.  
-Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
 

Άρθρο 17ο - Κρατήσεις 
Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός του Φ.Π.Α, διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 

Άρθρο 18ο-∆ιευκρινήσεις διακήρυξης -Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης.  
Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς 
από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 1ος όροφος τηλ.:26713-60153 & 26710-22933 όλες τις εργάσιµες 
µέρες και ώρες, Αρµόδιος υπάλληλος :Παγουλάτος Κώστας . 
 

Άρθρο 19ο-∆ηµοσίευση-έξοδα δηµοσίευσης 
Η παρούσα επέχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος-στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου, πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί και σε µία ηµερήσια  τοπική  
εφηµερίδα:  
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές . 
Άρθρο 20ο-Λοιπά 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95 και του Ν.3463/2006 όπως ισχύουν σήµερα.  
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης Λυκούδης -  
Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                 
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την    115  /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την  Οικονοµική  Υπηρεσία. 
4) την  430/15-04-2016 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης. 
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                                    ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους   πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει τα είδη  των 
µελανιών-µελανοταινίων-τόνερ για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , οι   οποίοι πληρούν απολύτως τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως τα συνέταξε η  Οικονοµική  Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 
2.Εγκρίνει την δαπάνη ύψους  54.578,61 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 10.6613.02 και τίτλο 
«Προµήθεια µελανιών – µελανοταινιών –τονερ» 
 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών ΕΚΠ-ΟΤΑ µέχρι και τις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρα 10.00 π.µ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Τετάρτη  4 Μαΐου 2016. 
4. Η περίληψη της  ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος-στην 
Ιστοσελίδα του ∆ήµου, πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί και σε µία ηµερήσια  τοπική  εφηµερίδα: 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      102 / 2016                                                           Α∆Α: ΩΦΘΡΩΕ5-ΒΦ2 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του   ∆ιαγωνισµού    για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & 
εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 
2016» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 10ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού 
Επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ του ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε 
αριθ. 12094/  14-04-2016 διαβιβαστικό  του  σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική 
Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 11843/12-04-2016 Πρακτικό το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αργοστόλι: 12.04.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                Aριθ.Πρωτ.: 11843 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

 
Σήµερα 12.04.2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 

Οχηµάτων που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 15/2016 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς κατόπιν της αριθ. 11292/7-4-2016 
γραπτής πρόσκλησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών, αποτελούµενη από τους: 
1.ΝΕΟΦΥΤΟ ΕΥΡΥΠΙ∆Η, ∆ηµοτικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.ΤΣΙΛΙΜΙ∆Ο ∆ΙΟΝΥΣΙΟ, ∆ηµοτικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.ΠΑΤΡΙΚΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗ , ∆ηµοτικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» για την κάλυψη αναγκών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου 
του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Σταύρο Παπαδάτο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν 
πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά , 
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Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας υποψήφιος ανάδοχος για το διαγωνισµό «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 
2016» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της διαδικασίας η Επιτροπή , έλαβε υπόψη: 
α)την αριθ. 98/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς που ενέκρινε την αριθ. 16/2016 Μελέτη της 

∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-
µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016», 

β)την µε αριθ. πρωτ. 10586/01-04-2016 ∆ιακήρυξη για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης 
και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

γ)την αριθ. 82/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

 
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 

α) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

β)Την επανάληψη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής 
των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» στον αυτό τόπο και ώρα την Τρίτη 19/04/2016 
σύµφωνα µε την αριθ. 82/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς(κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής 
των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016», στην οποία είχε προβλεφθεί η επανάληψη του εν 
λόγω διαγωνισµού την ∆ευτέρα 25/01/2016 στον αυτό τόπο και ώρα , εφόσον ο αρχικός διαγωνισµός απέβαινε άγονος. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 12.04.2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ., το οποίο αφού 
υπογράφηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς 
Τα µέλη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
1.ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ________________ 
2.ΤΣΙΛΙΜΙ∆ΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ__________ 
3.ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ______________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του ∆ιαγωνισµού  για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έτους 2016» µε  την κήρυξη του ως ΑΓΟΝΟΥ και β) Την επανάληψη του ∆ιαγωνισµού στον αυτό τόπο και 
ώρα ,την Τρίτη 19/04/2016 σύµφωνα µε την αριθ. 82/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης Λυκούδης -  
Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 98/2016 απόφαση ∆.Σ (έγκριση µελέτης) 
 Την  82 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
3) Το 11843 /12-04-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το µε αρίθ. πρωτ. 11843 /12-04-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του ∆ιαγωνισµού  για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

     2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον Τακτικό  ∆ιαγωνισµό  για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 
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     3. Την επανάληψη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016»  την Τρίτη 19/04/2016 σύµφωνα µε την αριθ. 82/2016 
απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς(κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) . 

 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     103  / 2016 Α∆Α: Ω574ΩΕ5-1Κ∆      

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής   του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού    για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, έτους 2016» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 11ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού 
Επιτροπής  του Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2016»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε 
αριθ. 12675/  19-04-2016 διαβιβαστικό  του  σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική 
Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 12675/19-04-2016 Πρακτικό το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αργοστόλι: 19.04.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                         Aριθ.Πρωτ.: 12675 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 

 
Σήµερα 19.04.2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 

Οχηµάτων που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 15/2016 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς κατόπιν της αριθ. 12477/18-04-
2016 γραπτής πρόσκλησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών, αποτελούµενη από τους: 
1.ΝΕΟΦΥΤΟ ΕΥΡΥΠΙ∆Η, ∆ηµοτικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 
2.ΤΣΙΛΙΜΙ∆Ο ∆ΙΟΝΥΣΙΟ, ∆ηµοτικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 
3.ΠΑΤΡΙΚΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗ , ∆ηµοτικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» για την κάλυψη αναγκών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου 
του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, 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 υποψήφιος ανάδοχος για το διαγωνισµό «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 
2016» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της διαδικασίας η Επιτροπή , έλαβε υπόψη: 
1ον)Το αριθ. 11843/12-04-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & 

εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016», 
2ον)την αριθ. 10586/01-04-2016 ∆ιακήρυξη για την Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 

επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016, 
 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 
α) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 

επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2016» 
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β)Την εξεύρεση προµηθευτή µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των αναγκών των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 19/04/2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ., το οποίο αφού 
υπογράφηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς 
Τα µέλη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
1.ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ________________ 
2.ΤΣΙΛΙΜΙ∆ΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ__________ 
3.ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ______________ 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του Επαναληπτικού 
∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2016» µε  την κήρυξη του ως ΑΓΟΝΟΥ και β) την διαβίβαση της παρούσας απόφασης 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εξεύρεση προµηθευτή µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης Λυκούδης -  
Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 98/2016 απόφαση ∆.Σ (έγκριση µελέτης) 
 3)Την  82 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
4) Την 102/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΓΟΝΟΣ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)  
3) Το 12675 /19-04-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 
2016» 

2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον  Επαναληπτικό  ∆ιαγωνισµό  για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2016» 

3. Την διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  εξεύρεση προµηθευτή µε την διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου. Κεφαλονιάς. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    104   / 2016                                                                       Α∆Α: 696ΚΩΕ5-ΛΜΞ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου « Κατασκευή τοιχίου στον 
οικισµό Αγίου Ιωάννη -Χαβριάτα» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 12  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγίου Ιωάννη -Χαβριάτα» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το   µε αριθ. πρωτ. 12170 /14-04-2016 έγγραφο  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ . Λεωνίδα 
Παγουλάτου για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγίου Ιωάννη -Χαβριάτα»  το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία  Γαρµπή θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το αριθ. 10918/05-04-2016 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγίου Ιωάννη -
Χαβριάτα» το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Και επιπλέον  θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παραπάνω Πρακτικού το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
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Μετά τα παραπάνω  η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής: α) την έγκριση ως έχει του  
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγίου Ιωάννη -
Χαβριάτα» 
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β) Την ανακήρυξη  αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγίου Ιωάννη -Χαβριάτα» 
τoν Εργολάβο ∆ηµοσίων ¨Έργων µε την επωνυµία « ΛΑΜΠΡΟΣ Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  Ε.∆.Ε » o οποίος  προσέφερε µέση 
τερµακτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό δύο  ( 2 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης Λυκούδης -  
Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 29/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
3) την 3/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκριση Μελέτης και καθορισµός τρόπου 
 Εκτέλεσης του έργου. 
 4)την 74/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης. 
5) την 75/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 6)το  10918/5-04-2016 Πρακτικό της Επιτροπής µε το Παράρτηµα του. 
7) την µε αρίθµ. πρωτ. 12170/14-04-2016 εισήγηση  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
  Και τέλος την εισήγηση της Πρόεδρου:   
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει  στο σύνολο  (µε το Παράρτηµά του) το µε αριθµ, πρωτ. 10918/5-04-2016 Πρακτικό  της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού   για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγίου Ιωάννη -Χαβριάτα». 

2.  Ανακηρύττει   ανάδοχο του διαγωνισµού  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγίου 
Ιωάννη -Χαβριάτα» τον Εργολάβο ∆ηµοσίων ¨Έργων µε την επωνυµία «ΛΑΜΠΡΟΣ Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  Ε.∆.Ε» ο οποίος  

προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση, ποσοστού ( 2 %) δύο  επί τοις εκατό  επί του προϋπολογισµού του έργου. 
( Ο προϋπολογισµός του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των  35.341,00 Ευρώ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α  ) 

3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη, 
µετά την  κατά Νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδος & Ιονίου  και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της διακήρυξης ,η  
ανάδοχος µε την επωνυµία «ΛΑΜΠΡΟΣ  Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  Ε.∆.Ε» υποχρεούται να προσκοµίσει τα  αναφερόµενα 
δικαιολογητικά της διακήρυξης προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη δήλωση .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   105  / 2016                                                 Α∆Α: 65Π8ΩΕ5-ΧΜ7                      
ΘΕΜΑ : Έγκριση Φακέλου του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.» 
  

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον υπάλληλο της Τεχνικής Yπηρεσίας του ∆ήµου Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε κ. 
Γεράσιµο Φιλιππάτο, ο οποίος εισηγούµενος το 13 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Φακέλου του 
έργου«ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΧΑ∆Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
την µε αριθµ. πρωτ. 9313/21-03-2016 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Θεόδωρου Καλογηρόπουλου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
    

 
 
 
 

                                                    Αργοστόλι, 21-3-2016 
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       Αρ. Πρωτ.: 9313 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Για την 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α)  

ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

 
(Εφαρµογή διατάξεων: Άρθρο 4 - Ν.3316/05) 

(“Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων”) 
 

 Σύµφωνα µε την τελική έκθεση ελέγχου του Κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ), σε 
έκταση ιδιοκτησίας ∆.Ε. Παλικής, στη θέση «Βοράτω» Τ.Κ. Σουλλάρων ∆. Κεφαλλονιάς, γήπεδο περίπου 10 
στρεµµάτων (µέρος της ευρύτερης έκτασης) λειτουργεί ως Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), κατά 
παράβαση του άρθρου 12 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’/18-10-1986) και του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003), που συνιστά υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
 Ο ∆ήµος, ως Κύριος του ακινήτου, έχει την υποχρέωση αποκατάστασης του ΧΑ∆Α, εφόσον µεριµνήσει για τη 
σύνταξη Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και έχει λάβει τις απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις. 
 Κατ’ εφαρµογή των παραπάνω, του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και της Εγκυκλίου (οικ.109974/3106-22-10-
2004)/ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ/ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧ. 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε τον απαραίτητο φάκελο του έργου για την εκπόνηση της 
τεχνικής µελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης του ΧΑ∆Α ∆.Ε. Παλικής ∆. Κεφαλλονιάς. 
 Ο εν’ θέµατι φάκελος περιλαµβάνει τα τεύχη των τεχνικών δεδοµένων και τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας του 
έργου αντίστοιχα, καθώς και το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και δαπάνης αυτού. 
Οι απαιτούµενες µελέτες και ανάθεση των αντίστοιχων συµβάσεων για την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α είναι: 
 
Α. Σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου της περιοχής µελέτης. 
Β. Γεωτεχνική µελέτη-αναγνώριση-αποτύπωση της περιοχής του υφιστάµενου ΧΑ∆Α. 
Γ. Υδραυλική Μελέτη για την διερεύνηση των επιφανειακών απορροών και την προστασία του υπογείου υδροφορέα. 
∆. Σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, σύµφωνα µε την εγκύκλιο οικ.109974/3106/22-10-
2004/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 Το κόστος των παραπάνω µελετών, µε βάση τον φάκελο έργου ανέρχεται στο ποσό των 19,163.80 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, ως όργανο που έχει την αρµοδιότητα για την ανάθεση της σύµβασης και το οποίο 
εντάσσει τις προς ανάθεση συµβάσεις σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης, µε βάσει τις διατάξεις του άρθρου 4-
Ν.3316/05 να εγκρίνει το φάκελο του έργου που αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού. 
Ταυτόχρονα απαιτείται τροποποίηση-ένταξη των παραπάνω µελετών-στο τεχνικό πρόγραµµα έτους 2016 και εγγραφή 
των πιστώσεων στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 
 
 Στη συνέχεια και σε άλλη συνεδρία της Οικονοµικής Επιτροπής θα γίνει η ανάθεση των εν’ λόγω µελετών µε 
µία σύµβαση σε εφαρµογή του άρθρου 209-παρ.3 του Ν.3463/06 στην κύρια κατηγορία Περιβαλλοντική (κατηγορία 27) 
σε συνεργασία µε τα άλλα πτυχία (κατηγορίας 16,21,13). 
Στην ψήφιση του εισηγούµενου θέµατος δεν απαιτείται ειδική πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία των µελών της Ο.Ε. ή 
των 2/3) 
Συνηµµένα: 
1. Ν.3316/05-Άρθρο 4. 
2. Εγκύκλιος (οικ.109974/3106-22-10-2004)/ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ /∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ/ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. 
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4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 (οικ. 135977/5051/14-12-2005/ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ /∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ/ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ. 
 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.   Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις– απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης Λυκούδης -  
Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο  άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τον Ν 3316/2005 (άρθρο 4) 
3) Την  440 / 15-04-2016 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης,  
και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει το φάκελο του έργου που αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
«ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ » που αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών 
δεδοµένων αυτού. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού  23.571,47  € και διαθέτει ισόποση  πίστωση από τον Κ.Α 20.7413.01 µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ «ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.»   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     106   / 2016                                                                                    Α∆Α: ΩΜΘΜΩΕ5-Λ∆Χ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση απευθείας ανάθεσης ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΓΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον υπάλληλο της Τεχνικής Yπηρεσίας του ∆ήµου Τοπογράφο Μηχανικό  
Τ.Ε κ. Γεράσιµο Φιλιππάτο, ο οποίος εισηγούµενος το 14ο θέµα  θέτει ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης σύνταξης 
φακέλου  έργου για την σύναψη σύµβασης µελέτης  «∆ράσεις προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆.Ε 
Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.4716  /31-03-2016 εισήγηση του Αναπληρωτή 
Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογηρόπουλου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 
 

 
  
 

 
Αργοστόλι, 28/03/2016 

 Αρ. πρωτ.: 4716 (12.2.16)/31.3.16 

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ταχ. ∆/νση    : Λεωφ. Βεργωτή 160 
                        Αργοστόλι ΤΚ 28 100 
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ΠΡΟΣ: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
(Υπόψη κας Σ. Γαρµπή) 

Πληροφορίες : Ε. Κουφός-Γερ. Φιλιππάτος 
Τηλέφωνο     : 26710 22725 – 22776, 22463 
fax                :  26710 22472 
e-mail           :  texnikes1@kefallonia.gov.gr 

ΚΟΙΝ.: 1.  Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Αντιδήµαρχος κ. ∆. Λυκούδης 

 

ΘΕΜΑ :  «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΓΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

ΣΧΕΤ. : 1. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/97945/58947/1399/15.04.14 έγγραφο της Εφορείας 
Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας 

2. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/40161/22893/568/ 261/11.02.16 έγγραφο της Εφορείας 
Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας 

 
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών που αφορά εκπόνηση εξειδικευµένων τεχνικών µελετών µε συγκεκριµένες 

προδιαγραφές για τα σπήλαια Μελισσάνης και ∆ρογγαράτης, σας αποστέλλουµε, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3316/2005, 
προεκτίµηση αµοιβής σύνταξης φακέλου έργου για σύναψη σύµβασης µελέτης µε τίτλο «∆ράσεις Προστασίας & Ανάδειξης σπηλαίων 
Μελισσάνης και ∆ρογγαράτης ∆.Ε. Σάµης ∆. Κεφαλλονιάς». 

Σας υπενθυµίζουµε ότι για την σύνταξη των εξειδικευµένων µελετών, όπως αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα (1) και (2) της 
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας η Υπηρεσία µας, όπως έχει τονισθεί και παλαιότερα, για λόγους φόρτου εργασίας 
αλλά κυρίως έλλειψης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξειδίκευσης τεχνικού προσωπικού αδυνατεί στην εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών, 
οι οποίες δύναται να πραγµατοποιηθούν µε βάση τις κείµενες διατάξεις περί ανάθεσης µελετών σε ιδιώτες µελετητές, κάτοχων 
αντίστοιχα κατηγορίας πτυχίων, µε ∆ιευθύνουσα-Επιβλέπουσα Υπηρεσία την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Προϊσταµένη Αρχή 
τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς δια των Οργάνων του. Τονίζεται ότι ο φάκελος του έργου πρέπει να περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

1.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 
1.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1.1 Χαρακτηριστικά περιοχής 
1.2 Συνοπτική Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης 
1.3 Γεωλογικά - Γεωτεχνικά στοιχεία 
1.4 Μετεωρολογικά στοιχεία 
1.5 Περιβαλλοντικά 

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 
3.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
4.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική ∆ιευκρίνιση. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ. 
Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 

                       
   

∆ΗΜΟΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

«∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 
∆ΡΟΓΓΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 

∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΓΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 
Α. Προεκτίµηση Αµοιβής  
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί ανάθεσης και εκτέλεσης 
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

2. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός Προεκτιµώµενων 
Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.  

3. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση της ως άνω παραγρ. 
2. 

4. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Α’ Βελτίωση του Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

5. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Β’ Βελτίωση του Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

 Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει το Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων-Φάκελος έργου, όπως πληροφορίες για τη σύνταξη των 

κάτωθι υποστηρικτικών και κύριων εξειδικευµένων µελετών (βλέπε τα έγγραφα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας 

Σπηλαιολογίας: 
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/97945/58947/1399/15.04.14  

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/40161/22893/568/ 261/11.02.16  

Α. Τρισδιάστατη απεικόνιση εσωτερικού χώρου µε σαρωτή laser  
Β. Γεωλογική-Τεκτονική-Υδρογεωλογική έρευνα  

Γ. Έρευνα Σεισµικότητας – Σεισµικής Επικινδυνότητας  
∆. Βραχοµηχανική έρευνα ευστάθειας  
Ε. Προτάσεις έργων αντιµετώπισης – διαστασιολόγηση  
ΣΤ. Περιβαλλοντικοί όροι έργων – εγκρίσεις  

Ζ. Μελέτη εφαρµογής – Τεύχη ∆ηµοπράτησης  
  Η. Προτάσεις ανάδειξης – Μουσιολογική ανάδειξη. 
 

ΆΡΘΡΟ ΓΕΝ.4: ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα που δεν 

αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο 

απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 

α- Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
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γ- Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της µιας 

ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 

5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι 

µικρότερη των 150*τκ. 

Στην ανωτέρω αµοιβή νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών 

και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 
 

Για την εκπόνηση-σύνταξη του παραπάνω τεύχους τεχνικών δεδοµένων, θα πρέπει να ασχοληθεί επιστήµονας εµπειρίας 
από 10 έως 20 έτη στην ανώτερη κατηγορία από άποψη ορίου αµοιβής Α’ τάξης πτυχίου, σύµφωνα µε το Π.∆. 138/2009, 
περιβαλλοντικές µελέτες. 
  
 Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 5 (Αριθµ. πρωτ. ∆ΝΣα/οικ10757/ΦΝ439.6/15-2-2016) του ΥΠΟΜΕ∆Ι περί αναπροσαρµογής 
τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών  για το έτος 2016, η τιµή του συντελεστή 
τκ είναι ίση µε:  
τκ = 1,203 €  
 
Παρατήρηση: Το ανώτατο όριο του 30% της αµοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης, για την κατηγορία µελέτης 27 – Περιβαλλοντικές 
Μελέτες είναι: 
48.120,00 x 0,30 = 14.436,00 € 

 
(Όρια πτυχίων µελετών-σύµφωνα µε το Π.∆. 138/2009-για την περίοδο 21-3-2016 έως 20-3-2017). 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εκπόνηση της εν’ θέµατι µελέτης µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση σε εφαρµογή:  

Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 269 του Π∆ 410/95 (Εγκύκλιος 22 , ∆17α/07/91/ φ.8 ΓΕΝ / 23-06-2005  του ΥΠΕΧΩ∆Ε), 
νυν άρθρο 209 , παράγραφος  3 του Ν. 3463/2006 , ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11 Α΄ / 8 - 6 - 06) , όπου 
αναφέρεται: «Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του 

∆ήµου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α  ή Β΄τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή 

όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου 

Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει 

µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις της παρ. 

αυτή εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και τους πάσης 

φύσεως συνδέσµους  ∆ήµων και Κοινοτήτων.» 
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Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

τκ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

(€) 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ
Α ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

(€) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

1. ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

«∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 
ΣΠΗΛΑΙΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ 
ΚΑΙ 

∆ΡΟΓΓΑΡΑΤΗΣ 
∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

» 

ΓΕΝ 4Β Ηµεροµίσθιο 
επιστήµονα 
εµπειρίας  

από 10 έως 
20 έτη: 
450*τκ  

1.203 450 541.35 20 10.827,00 0.91 10.827,00 

ΣΥΝΟΛΟ          10.827,00 
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Β. Προεκτίµηση Συνολικής ∆απάνης  
Η συνολική δαπάνη της αµοιβής της µελέτης είναι :  
 

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 10.827,00 € 

Φ.Π.Α (23%)  : 2.490,21 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 13.317,21 € 

    

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αργοστόλι, 28-3-2016  Αργοστόλι, 28-3-2016 

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  κ. Σοφία Γαρµπή  θέτει υπόψη της Επιτροπής τις παρακάτω προσφορές των 
µελετητικών Γραφείων  :  
 1. Την  Με αρίθ.. πρωτ. 12500/18-04-2016 ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΙΚΗΣ Α.Ε –ΓΕΩΠΕΡ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΚΟΒΑΣ ) µε το ποσό των 13.284,00 € µε Φ.Π.Α  
2. Την  Με αρίθ.. πρωτ. 12501/18-04-2016 ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡ/ΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ )  
µε το ποσό των   12.669,00 € µε Φ.Π.Α  
 
Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει την ανάθεση της σύνταξης του φακέλου ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΓΑΡΑΤΗΣ ∆. Ε.  ΣΑΜΗΣ  
∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ  ΠΕΡ/ΛΟΓΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ του µελετητή Χρήστου Αρ. 
Πετρόπουλου µε  αριθµό  µητρώου µελετητή  ΓΕΜ: 15486 µε Α΄ τάξης πτυχίο στις κατηγορίες (20) των γεωλογικών 
µελετών και (27) των περιβαλλοντικών µελετών  µε έδρα  Χαλκίδα  και µε Α.Φ.Μ 034837270 (∆.Ο.Υ  Χαλκίδας). 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης Λυκούδης -  
Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
 1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  2) Το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06). 
  3) την 439/15-04-2016 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης 
  4) την  µε αρίθ. πρωτ. 12501/18-04-2016 προσφορά του µελετητή κ. Χρήστου Πετρόπουλου 
  5) την  µε αρίθ. πρωτ. 12500/18-04-2016 προσφορά του µελετητή κ. Χαράλαµπου Γκούβα  
6) την µε αριθµ. πρωτ.4716  /31-03-2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
7) τις παραπάνω προσφορές  και τέλος την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                              
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σύνταξης του φακέλου του έργου για την σύναψη σύµβασης µελέτης «∆ράσεις 
προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆.Ε Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς».   

2. Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 13.317,21 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 70.7413.02 µε τίτλο 
«σύνταξης του φακέλου του έργου για την σύναψη σύµβασης µελέτης «∆ράσεις προστασίας & ανάδειξης 
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σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆.Ε Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς».   
3. Αναθέτει στον µελετητή  κ. Χρήστο Πετρόπουλο Γεωλόγο – Περιβαλλοντολόγο ο οποίος  είναι εγγεγραµµένος στα 

µητρώα µελετητών µε αριθµό  πτυχίου  ΓΕΜ: 15486 και κατηγορίας µελετών: 27 (Περιβαλλοντικές µελέτες) τάξης 
Α’ και µε Α.Φ.Μ 034837270 (∆.Ο.Υ  Χαλκίδας)   την σύνταξη του φακέλου του έργου για την σύναψη σύµβασης 
µελέτης «∆ράσεις προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆.Ε Σάµης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς».  

4. Η αµοιβή της σύνταξης του εν λόγω φακέλου  καθορίζεται στο ποσό των   10.300,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% δηλαδή 
12.669,00  €. 

5. Ο χρόνος  παράδοσης της ως άνω µελέτης ορίζεται σε (90) ενενήντα ηµερολογιακές   ηµέρες  από  την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. 

6. Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος για την υπογραφή της ως άνω σύµβασης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   107  / 2016                                                                                               Α∆Α: 78Γ6ΩΕ5-ΒΑΡ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου   πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας καλαθοφόρου οχήµατος . 

 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το 15 ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου 
διαγωνισµού προµήθειας καλαθοφόρου οχήµατος»   θέτει υπόψη της Επιτροπής το  από 18-04-2016 σχέδιο διακήρυξης του εν λόγω 
διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

 

• ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη Συµφερότερη 
Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς να υπολογίζεται ο 
Φ.Π.Α. και 49.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 15/2015 µελέτη της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και µε τους παρακάτω όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου, τελευταίας πενταετίας, καλαθοφόρου οχήµατος 
(µηχανήµατος έργου ΜΕ) στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, τουλάχιστον 18,0 m ύψους εργασίας (ύψος πατώµατος καλαθιού από 
το έδαφος άνω των 16,5 m) και 6,0 m οριζόντιας εργασίας. 
Το όχηµα θα καλύψει τις ανάγκες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών: 
• του συνεργείου ηλεκτροφωτισµού (συντήρηση του ∆ηµοτικού Φωτισµού: αλλαγή λαµπτήρων) και 
• του τµήµατος πρασίνου (κλάδεµα δέντρων κλπ.)  

Θα αποτελείται από πλαίσιο αυτοκίνητο και υπερκατασκευή µε ανυψωτικό µηχανισµό και θα είναι ισχυρής κατασκευής. 
Λοιπές λεπτοµέρειες, περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 
1. Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» 
2. Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 11389/1993 Υπ. 

Απόφαση (ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές 
ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 

3. Την Π 1/3305/03-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 
1789/12-11-2010 τεύχος B)  

4. Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 
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5.  Της ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003, ΦΕΚ 1186/Β/2003 «Κανονισµό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανηµάτων» 
6. Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» 
7. Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη µεταρρύθµιση και τον 

εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» 
8. Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις» 
9. Της Εγκύκλ. ΟΙΚ. 372/1709/26-01-1999 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σχετικών µε θέµατα κρατικών αυτοκινήτων και 

επικοινωνιών στις Περιφέρειες» 
10. Του Άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
11. Του Π.∆. 57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ) και 
κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93» 

12. Της Υ.Α. 6400/2060/1984 ΦΕΚ 387/Β «∆ιαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης  της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτ/των 
των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆. 2396/53 και δικύκλων» 

13. Της Εγκύκλ. 1759/25489/12-12-2005 «έγκριση αγοράς αυτοκινήτου από το ελεύθερο εµπόριο» 
14. Της Κ.Υ.Α. 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/2010) «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού 

Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα» 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και µε τους όρους που καθορίζει το αρµόδιο 
όργανο του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Κανόνες δηµοσιότητας  

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 
της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) 
Η δαπάνη δηµοσίευσης είναι υποχρέωση του αναδόχου βάσει του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 
του Ν. 3801/2009. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Για ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 της 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).  
                                                                                         ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ορισµοί  
1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή»:  

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

2.  «Ανάδοχος προµηθευτής» ή «Προµηθευτής»:  
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  ή συνεταιρισµός ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός 

3. «∆ηµοπρατούσα Αρχή» ή «(∆Α)» και «Αναθέτουσα Αρχή»:  
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

4.  «∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία»: Το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

5. «Προϊσταµένη Αρχή»: Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ή η Οικονοµική Επιτροπή κατά περίπτωση 
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6. «∆ιαγωνιζόµενος» - «Προσφέρων»:  Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  ή ένωση  που θα υποβάλλει προσφορά.  
7. «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού»: Το αρµόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών  όργανο/α 

της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

8. «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συµµετέχοντες.  
9. «Σύµβαση»: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά 

την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  
10. «Συµβατικό Τίµηµα»: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 
11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 

εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή 
και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης 
της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Προθεσµία παραλαβής τευχών 
Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε την µελέτη, διατίθεται από τον ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

 
κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την Προκήρυξη και την Μελέτη, 
µέχρι και επτά (7) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας 
διαγωνισµού), από την παραπάνω υπηρεσία.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 00ην ΜΑΪΟΥ 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών), στην 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

 
Αρµόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες:   κ. ∆ιονύσιος Παγώνης 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Υποβολή προσφορών – φάκελος προσφοράς – χρόνος ισχύος προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή 
του από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το 
διαγωνιζόµενο. 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην, 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 
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µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  
Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας 
(περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη 
εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) υποβάλλονται µέσα σε 
φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε 
εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε 
αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια: 

«∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
• Ο αριθµός της διακήρυξης. 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
• Με την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο  ΦΑΚΕΛΟΣ» 

Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους:  
1. τον Υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,  
2. τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς,  
3. τον Υποφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς.  

Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τον τίτλο αντιστοίχως: 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Τα περιεχόµενα του υποφάκελου της Τεχνικής Προσφοράς για το καλαθοφόρο όχηµα, θα συµφωνεί απόλυτα µε τα 
προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νοµοθεσία, τους κανονισµούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV 
(enhanced environmentally friendly vehicles). 
Η κυκλοφορία και χρήση του καλαθοφόρου οχήµατος θα διέπεται από τα παρακάτω δύο νοµοθετήµατα, τα οποία 
καλύπτουν: 

• Τις απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή και την επισήµανσή τους µε τη σήµανση CE, σύµφωνα µε την 
Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως αυτή εναρµονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο (Π∆ 57/2010,  ΦΕΚ 
97/Α’/25-06-2010).  

• Τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχο τους, όπως  ορίζεται  στον «Κανονισµό Ελέγχων Ανυψωτικών 
Μηχανηµάτων» (ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003,  ΦΕΚ 1186/Β/2003). 

Όλα τα επιµέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από τα πιο αυστηρά πιστοποιητικά ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας. 
Στην τεχνική περιγραφή του προµηθευτή θα πρέπει να δίνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που ζητούνται στο 
Παράρτηµα Α της Μελέτης για το όχηµα (καθώς και τεχνική περιγραφή για την υπερκατασκευή – καλάθι), σε συνδυασµό 
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης και να προσκοµίζονται µε την προσφορά του, το σύνολο των ακόλουθων 
απαιτήσεων (τεχνικών χαρακτηριστικών, πιστοποιητικών, εγγυήσεων: καλής λειτουργίας & παροχής ανταλλακτικών, 
συνθηκών λειτουργίας, χρωµατισµών – επιγραφών, εγχειριδίων, κατάλογο ανταλλακτικών, εκπαίδευσης, εξοπλισµού, 
κλπ.) των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να ελέγχεται η συµµόρφωσή τους µε αυτές.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα 
Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, 
το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την 
τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη 
ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνετε εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο 
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όριο για χρονικό διάστηµα 2 µηνών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό προσκοµίζουν σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής των επόµενων παραγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, όπως 
τροποποιήθηκε, µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/14. 
Οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται πρωτότυπες. 
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς 
δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζεται τα εξής:  
1. Απλά Αντίγραφα ∆ηµοσίων Εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµόσιων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και του φορείς της περ. α΄της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014. 
Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν περιλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.α.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2.  Απλά Αντίγραφα  αλλοδαπών ∆ηµοσίων Εγγράφων 
Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρο 36 παρ. 2β του κώδικα δικηγόρων (Ν.4194/2013).  
3.  Απλά Αντίγραφα  ιδιωτικών Εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του  κώδικα δικηγόρων Ν. 4194/13, καθώς 
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
Εφόσον κατατεθούν φωτοαντίγραφα κατά τα ανωτέρω ο ∆ήµος υποχρεούται να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο 
προκειµένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014, την 
κατευθυντήρια οδηγία 6 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 3699/10-9-14) και τα έγγραφα µε Α∆Α : ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9, ΒΙΗΟΧ-6ΥΖ  
του Υπουργείου ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να 
προσκοµίσουν µαζί µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά µε ποινή 
αποκλεισµού: 
Α. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 22 της παρούσας) που 
είναι το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το  ΦΠΑ 
Β. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το είδος των 
εργασιών τους, που θα έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου η των  Ο.Τ.Α. 
• Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι 

τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
• Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 
• Τα κατασκευαστικά στοιχεία του καλαθοφόρου πληρούν τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του Κ.Ο.Κ. 

Επίσης, το καλαθοφόρο θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή του µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
πιστοποιητικά για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας και συγκεκριµµένα αυτών της παραγράφου 4. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ του Κεφαλαίου 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών 
της Μελέτης. 

∆. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
,προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.  
Ε.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
ΣΤ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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Ζ. Πιστοποιητικό αρµόδια δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ,αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία  
Η. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο 
ενδιαφερόµενος , υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση το Ν. 1599/86 όπου αναφέρονται  µε σαφήνεια τα 
αδικήµατα αυτά.  
ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα εγκατάστασής 
τους.  
 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες  
Β. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά 
νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο  µε την υπογραφή τους. 
Γ. Ειδικότερα τα  ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές , στις περιπτώσεις των 
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 
∆ιευθύνοντα σύµβουλο για τις Α.Ε., απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από τα οποία να προκύπτει ότι 
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί για αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης  Η. του παρόντος άρθρου. 
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον: 
Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)  
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να είναι πρωτότυπες και να 
υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο αυτής και να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
ή συµβολαιογράφο. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων των δικαιολογητικών κατά φύλλο. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την 
Επιτροπή φυλάσσονται, µέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών των κυρίως φακέλων  και η συµφωνία των 
τεχνικών στοιχείων των κυρίως φακέλων  µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας προµήθειας. 
 Η Οικονοµική προσφορά αποσφραγίζεται σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, όσων τα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά 
αποδεκτά από την επιτροπή. 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που προσφέρει τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ της 
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Μελέτης ή το άρθρο 24 της παρούσας διακήρυξης ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προς την 
Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά.  
                                                                                 ΑΡΘΡΟ 12ο 

Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
 

1. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς του αναδόχου  
6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός   
7. Η Τεχνική Έκθεση 

                                                                                ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ανακοίνωση αποτελέσµατος  

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, 
σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 ηµερών, αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του 
εγγράφου της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Σύµβαση  

Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 
του ΕΚΠΟΤΑ. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν που µε 
την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω 
στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να 
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Παραλαβή 

Η παραλαβή του προς προµήθεια µηχανήµατος έργου (ΜΕ) - καλαθοφόρου οχήµατος, θα γίνει από την επιτροπή 
παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στο οριζόµενο από τη 
σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και τα άρθρα 28, 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο  
Πληρωµή 

Η πληρωµή της αξίας του προς προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή σύµφωνα µε το 
άρθρο 36 παρ. 1α του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο  

Πληµµελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του καλαθοφόρου οχήµατος, αυτό δεν πληροί τους όρους της σύµβασης, ή 
εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του 
ΕΚΠΟΤΑ. Εάν κατά την παραλαβή της προµήθειας παρουσιαστεί κακή λειτουργία των εξαρτηµάτων – υλικών της ή 
εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΑΡΘΡΟ 19ο  
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την 
ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας.  

ΑΡΘΡΟ 20ο 
Προσφερόµενες τιµές, προϋπολογισµού προσφοράς  

Οι προσφερόµενες τιµές στον προϋπολογισµό προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατ’ άρθρο 
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τις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης. 
ΑΡΘΡΟ 21ο 

Σταθερότητα τιµών  
Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης.   

ΑΡΘΡΟ 22ο 
Εγγύηση συµµετοχής 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλαδή ισχύς 90 ηµερολογιακών 
ηµερών τουλάχιστον) το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2% της προεκτιµώµενης αξίας εκτός του ΦΠΑ, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1α του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014), δηλαδή στο ποσό των 800,00 €. 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποία ανέρχεται στο 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 157 (παρ. 1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014). 
Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να αναφέρει και τα 
οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να 
είναι τουλάχιστον για είκοσι τέσσερις (24) µήνες, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του καλαθοφόρου, 
δηλαδή τρεις (3) µήνες (συµβατικός χρόνος παράδοσης) + είκοσι τέσσερις (24) µήνες (χρόνος καλής λειτουργίας) = 
είκοσι επτά (27) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και λειτουργίας, παραµένει στην υπηρεσία για διάστηµα είκοσι τεσσάρων 
(24) µηνών µετά την οριστική παραλαβή (ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας) και επιστρέφεται, εφόσον σ’ 
αυτό το διάστηµα εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η καλή ποιότητα και αντοχή των υλικών στο χρόνο, ώστε να 
παραµένουν σε καλή λειτουργία. Στο προηγούµενο διάστηµα περιλαµβάνεται η δωρεάν συντήρηση και πλήρη κάλυψη 
ανταλλακτικών. 

ΑΡΘΡΟ 24ο  
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ∆ήµου. 
Εάν κατά την εξέταση µιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η 
προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. 
Εάν σε µια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται (τεκµηριωµένα) από την 
αρµόδια επιτροπή αν είναι ουσιώδης ή επουσιώδης. Προσφορά που έχει µια ή περισσότερες τεχνικές αποκλίσεις οι 
οποίες έχουν κριθεί ως επουσιώδεις, κρίνεται ως αποδεκτή. Αντίθετα, εάν έστω και µια απόκλιση έχει κριθεί 
τεκµηριωµένα ως ουσιώδης, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά µη αποδεκτή και απορρίπτεται. 
Αφού απορριφθούν οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η διαδικασία συνεχίζεται µε τη 
βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
Η βαθµολόγηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει όλων των 
στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί µε την προσφορά και που µπορούν να οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σαφή εικόνα 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η συµφερότερη προσφορά, η οποία βασίζεται σε σειρά κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, τα οποία κατατάσσονται σε δύο οµάδες, στην Οµάδα Α «Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας» και στην 
Οµάδα Β «Τεχνική Υποστήριξη & Ποιότητα Εξυπηρέτησης µετά την πώληση». Τα κριτήρια αυτά υποδιαιρούνται σε 
υποκριτήρια (µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας υποκριτηρίων). Οι παραπάνω οµάδες µε τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου στην συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς έχουν ως ακολούθως: 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 70% (εβδοµήντα τοις εκατό)    
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 30% (τριάντα τοις εκατό)    
Το κάθε ένα επί µέρους κριτήριο των οµάδων βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση το 50 (άθροισµα των αντίστοιχων 
υποκριτηρίων των επί µέρους κριτηρίων) ως εξής: 
Η βαθµολογία των επί µέρους υποκριτηρίων των κριτηρίων είναι 50 για τις περιπτώσεις στις οποίες καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Η βαθµολογία αυτή είναι δυνατόν να αυξηθεί µέχρι το 60 (αύξηση κατά 20%) για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.   
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού του ∆ήµου υπολογίζει την ανηγµένη τιµή (σύγκρισης των προσφορών) και κατατάσσει τις προσφορές σε 
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συγκριτικό πίνακα µε φθίνουσα σειρά (δηλαδή από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη), λαµβανοµένων υπ’ όψιν µέχρι έξι 
(6) δεκαδικών ψηφίων, ως ακολούθως: 
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Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη µε την µεγαλύτερη ανηγµένη τιµή σύγκρισης  (βλέπε Παράδειγµα Πίνακα 
1, 2 & Πινάκων Κατάταξης Προσφορών Προµηθευτών).  
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά (από τη 
µεγαλύτερη προς τη µικρότερη) της συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς (δηλαδή του αθροίσµατος 
βαθµολογίας των οµάδων Α+Β) και προκρίνεται η προσφορά µε την µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, ο υποψήφιος 
προµηθευτής αναδεικνύεται µε κλήρωση.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Κ
Α

Λ
Υ

Π
Τ

Ε
Ι 

Τ
ΙΣ

 

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Ε
ΙΣ

 

Υ
Π

Ε
Ρ

Κ
Α

Λ
Υ

Π
Τ

Ε
Ι 

Τ
ΙΣ

 

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Ε
ΙΣ

  
  
  

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 

Κ
Ρ

ΙΤ
Η

Ρ
ΙΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

Α Β ΑΠΌ ΕΩΣ 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.1: Κινητήρας 30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.2: Κιβώτιο 

ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση 

κίνησης - Αναρτήσεις  

30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.3: Διαστάσεις - 

Βάρος - Κατασκευή πλαισίου - 

Κατανομή φορτίων ανά άξονα  

30% 15 18 

Κ
Ρ

ΙΤ
Η

Ρ
ΙΟ

 Α
1

: 
O

X
H

M
A

 

Συμφωνία υλικού με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανέσεις, ποιότητα 
και τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και 
αποδοτικότητα, αξιοπιστία και 
ασφάλεια στη λειτουργία και την 

χρήση του   

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.4: Θάλαμος 

οδήγησης 

20% 

10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.1: Ανυψωτικός 

μηχανισμός  
35% 18 21 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.2: Καλάθι εργασίας 35% 18 21 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.3: Ποδαρικά 

σταθεροποίησης 
10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.4: Χειριστήρια 10% 5 6 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Α

: 

Κ
Ρ

ΙΤ
Η

Ρ
ΙΟ

 Α
2

: 

Υ
Π

Ε
Ρ

Κ
Α

Τ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η
 

Συμφωνία υλικού με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανέσεις, ποιότητα 
και τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και 

αποδοτικότητα, αξιοπιστία και 
ασφάλεια στη λειτουργία και την 
χρήση του   

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.5: Υδραυλικό 

σύστημα 

50% 

10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.1: Χρόνος 

παράδοσης 
10% 5 6 

Ο
Μ

Α

Δ
Α

 Β
: 

Ο
Σ

Η
Σ

 -
 

Π
Ο

ΙΟ
Τ

Η
Τ

Α
 -

 

Τ
Ε

Χ
Ν

Ι

Κ
Η

 Χρόνος παράδοσης, ποιότητα 
εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά 
την πώληση, τεχνική υποστήριξη 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.2: Εκπαίδευση 

προσωπικού του Δήμου στον 

30% 

10% 5 6 
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χειρισμό του μηχανήματος  

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.3: Διάρκεια 

εγγύησης καλής λειτουργίας 

(διατήρησης) 

30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.4: Στοιχεία 

τεχνικής υποστήριξης εντός της 

περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη 

ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 

εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης 

και τεχνικό προσωπικό που 

διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει 

στο διάστημα αυτό για να 

αντιμετωπίσει τις ανάγκες που 

παρουσιάζονται για SERVICE και 

επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

25% 13 15 

- βοήθεια εκ μέρους του 
κατασκευαστή και εκπαίδευση  

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.5: Διάρκεια 

περιόδου συντήρησης στην οποία 

δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 

Δήμο με όλα τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά 

25% 13 15 
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Πίνακας 2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(σε συνέχεια του Πίνακα 1) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Α 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Μ.Ο. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Γ x Β 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

Γ x Β 
Ε x Α 

Α
Π

Ο
Τ

Ε
Λ

Ε
Σ

Μ
Α

 

Β
Α

Θ
Μ

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Α
Σ

 

Ο
Μ

Α
Δ

Ω
Ν

 Α
 &

 Β
 

Α
Θ

Ρ
Ο

ΙΣ
Μ

Α
 

Β
Α

Θ
Μ

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Α
Σ

  
  
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 Α
 +

 Β
 

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΚ
Η

 

Π
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.Α
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1 2 3 

Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Α
Ν

Η
ΓΜ

Ε
Ν

Η
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ΙΜ
Η

 =
 Η

 /
 

Θ
  

16 16 16 16,000000 4,800000 

15 16 17 16,000000 4,800000 

15 17 15 15,666667 4,700000 

5 5 5 5,000000 0,500000 

14,800000 2,960000 

18 19 18 18,333333 6,416667 

18 18 18 18,000000 6,300000 

5 6 5 5,333333 0,533333 

5 6 5 5,333333 0,533333 

5 6 5 5,333333 0,533333 

14,316667 3,208333 

6
,1

6
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3
3

3
 

5 6 5 5,333333 0,533333 

5 5 5 5,000000 0,500000 

15 15 15 15,000000 4,500000 

13 13 13 13,000000 3,250000 

13 13 13 13,000000 3,250000 

12,033333 0,160000 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

  

Α/Α Προσφοράς Προμηθευτή   

Κατάταξη Προσφοράς 

Προμηθευτή                                   

(Φθίνουσα Ταξινόμηση) 

  

Κατάταξη Προσφοράς 

Προμηθευτή                                   

(Φθίνουσα Ταξινόμηση - 

Δεδομένα Γραφήματος) 

  

  

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΑΝΗΓΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

Ετικέτες 

γραμμής 

Μέγ. από 

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Ετικέτες 

γραμμής 

Άθροισμα από 

ΑΝΗΓΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

  

1 Α 0,000275 Β 0,000333 Β 0,000333   

2 Β 0,000333 2 0,000333 Ε 0,000288   

3 Γ 0,000226 Ε 0,000288 Ι 0,000286   

4 Δ 0,000275 5 0,000288 Δ 0,000275   

5 Ε 0,000288 Ι 0,000286 Θ 0,000275   

6 ΣΤ 0,000243 10 0,000286 Α 0,000275   

7 Ζ 0,000243 Δ 0,000275 Η 0,000253   

8 Η 0,000253 4 0,000275 Ζ 0,000243   

9 Θ 0,000275 Θ 0,000275 ΣΤ 0,000243   

10 Ι 0,000286 9 0,000275 Γ 0,000226   

 

  
  

Α 0,000275 (κενό)     

   
1 0,000275 

Γενικό 

Άθροισμα 0,002698   

   Η 0,000253   

   8 0,000253   

   Ζ 0,000243 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

  

   7 0,000243   

   ΣΤ 0,000243   

   6 0,000243   

   Γ 0,000226   

  

   

  

3 0,000226 

  

Β 
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   (κενό)     

   (κενό)     

   
Γενικό 

Άθροισμα 0,000333   
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ΑΡΘΡΟ 25ο  

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, χωρίς επιπλέον κόστος από έξοδα µεταφοράς κλπ.. 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

Χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει εντός του προβλεπόµενου συµβατικού χρόνου, 
δηλαδή εντός των ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ                                Αργοστόλι 
18/04/2016 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης 
Λυκούδης -  Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 
3) την    438 /2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
4) την 116/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου  και το σχέδιο της διακήρυξης.  

                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
     1. Εγκρίνει τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του   δηµόσιου 
πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
Συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 
40.000,00 € χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 49.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
σύµφωνα µε την 15/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 
     2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 49.200,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  
30.7132.03 και τίτλο «Προµήθεια  καλαθοφόρου οχήµατος» 
    3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις 24   Μαΐου  2016, ηµέρα Τρίτη  
και ώρα 10.00 π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης. 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 
διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ µέχρι και τις 24 Μαΐου  και ώρα 10.00 π.µ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Τρίτη 
31    Μαΐου 2016. 

4. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα 
(ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ). 

Η δαπάνη δηµοσίευσης είναι υποχρέωση του αναδόχου βάσει του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    108 / 2016                                                                     Α∆Α: ΩΣΝ3ΩΕ5-∆Α9                                                  
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων » 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης :  « Κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  από  18-04-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης της 
∆/νσης των  Τεχνικών Υπηρεσιών   του ∆ήµου το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ      ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ........../4/2016 
        Α.Π. 

CPV:37535200-9 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλαρέων» προϋπολογισµού 38.542,67 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις: 
1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 
19/1995). 
2.της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
3. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του 
άρθρου 158 και του άρθρου 209. 
4.του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
5. την αριθµ. Π1/3305/2010 απόφαση Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 
1789/12.11.2010). 
6. το Ν. 4281/2014  
7. το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ. Α 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και υπηρεσιών το ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 118/1992 (ΦΕΚ 
161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
8. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 28429/09 «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης 
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» (Φ.Ε.Κ. τ. Β 931/2009) 
Β. τις αποφάσεις: 
1. την υπ' αριθµ. 119/2016 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων», της µελέτης και του τρόπου 
εκτέλεσης της. 
2. την υπ’ αριθµ. ........./2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
Γ. την ανάγκη του ∆ήµου για τα υπό προµήθεια είδη 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική προµήθεια, η 
οποία θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και 
περιλαµβάνει την προµήθεια µεταφορά – εκφόρτωση - συναρµολόγηση και τοποθέτηση των υπό 
προµήθεια ειδών  στις δύο παιδικές χαρές που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαρέων και 
συγκεκριµένα στην Τ.Κ. Μακρυωτίκων (πλησίον ∆ηµοτικού σχολείου) και στην Τ.Κ. Αγίας Ευφηµίας 
(πλησίον πολιτιστικού κέντρου). Οι εργασίες για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση του εξοπλισµού θα 
εκτελεστούν από συνεργείου του ∆ήµου υπό την καθοδήγηση και εποπτεία υπεύθυνου τεχνικού του 
αναδόχου της προµήθειας, κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικό σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 
 

α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξολισµού Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
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1 Σύνθετο Παιδιών 2 δραστηριοτήτων µε πύργο-
Περιστρεφόµενη Τσουλήθρα 

Τεµ. 1 

2 Κούνια ∆ιθέσια Παιδιών - Μεταλλική Τεµ. 2 
3 Σύνθετο Νηπίων 2 δραστηριοτήτων µε πύργο-Ευθεία 

Τσουλήθρα 
Τεµ. 1 

4 Κούνια ∆ιθέσια Νηπίων - Μεταλλική Τεµ. 1 
5 Σύνθετο Παιδιών 2 δραστηριοτήτων µε πύργο και Τσουλήθρα Τεµ. 1 
6 Πολυσύνθετο Νηπίων 3 δραστηριοτήτων τουλάχιστον µε 2 

πύργους 
Τεµ. 1 

7 Ελατήριο Νηπίων τετραπλό Τεµ. 1 
8 Τραµπάλα Παιδών- Ξύλινη τριθέσια Τεµ. 1 
9 Πολυθεσικός ξύλινος πάγκος 16 ατοµικών καθισµάτων 

νηπίων σε τετράγωνη διάταξη 
Τεµ. 1 

10 Ξύλινη Περίφραξη - Πολύχρωµη µέτρο 63 µ. 
11 Πόρτα Περίφραξης – Ξύλινη - Πολύχρωµη Τεµ. 2 
12 Παγκάκι αστικού τύπου µε ξύλο και µεταλλική βάση Τεµ. 3 
13 Κιόσκι πάρκου µε οροφή σκίασης –ξύλινο πολυγωνικό Τεµ. 1 
14 Κάδοι απορριµµάτων – ξύλο + µέταλλο Τεµ. 4 
15 Σύνθετο Αναρριχήσεων παιδιών 6 δραστηριοτήτων Τεµ. 2 
16 ∆άπεδο Ασφαλείας 4 εκ  (τ.µ.) τ.µ. 225 τ.µ. 
17 ∆άπεδο Ασφαλείας 5 εκ.  (τ.µ.) τ.µ. 25,50 τ.µ. 
18 ∆άπεδο Ασφαλείας 8εκ.– (τ.µ.) τ.µ. 70 τ.µ. 
19 Κόλλα δαπέδου (kg) kg 140 kg 

 
Η δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικονοµικού έτους 2016 και 
θα βαρύνει τους: 
� ΚΑ 35.7135.12  µε διάθεση πίστωσης ύψους 17.660,96 ευρώ µε πηγή χρηµατοδότησης τα 

έσοδα από τα αντισταθµιστικά οφέλη από τη λειτουργία των αιολκών πάρκων, που 
αντιστοιχούν στην Τ.Κ. Μακρυωτίκων  

� ΚΑ. 35.7135.11 µε διάθεση πίστωσης ύψους 20.881,71 ευρώ µε πηγή χρηµατοδότησης 
ΣΑΤΑ 

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Μελέτη προµήθειας 
Η Τεχνική Έκθεση της προµήθειας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στ....... .................................... (οδός ..................) στις   /05/2016 ηµέρα 
............. και ώρα 9.30π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής 
των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 
δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
α) φυσικά πρόσωπα, β) νοµικά πρόσωπα, γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ), δ) συνεταιρισµοί 
2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής, πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους, πέρα των όσων 
αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ε.Σ.Υ. (άρθρο 3) τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (3) τρείς 
µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
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3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (3) τρείς µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
4. 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 και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
β) Οι αλλοδαποί: 
1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και 
(4) του (α). 
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα 
του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του 
ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού 
ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετέχουσας εταιρίας. 
δ) Οι συνεταιρισµοί: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση. 
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 
µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το 
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε 
την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη 
χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
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διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προµηθευτών ή συνεταιρισµός 
οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει και τις ακόλουθες 
δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους: 
1) Ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος και ότι δεν λειτουργούν υπό 
καθεστώς νοµικών περιορισµών και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 
2) Ότι : (i) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, Β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, 
κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ∆) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 
(ii) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι φυσικό πρόσωπο, οι παραπάνω δηλώσεις 
(i) και (ii) αφορούν: 

α) Τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) Όταν ο συµµετέχων είναι συνεταιρισµός, τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού 
δ) Όταν ο συµµετέχων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, κάθε µέλος σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

3) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση απόφασης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
4) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχονται αυτούς, πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη. 
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτύπου (FAX), email και οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο µέσω επικοινωνίας, στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε 
την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις. 
 
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη 
συµµέτοχή σ’ αυτόν θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. 
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
 
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης 
δ. Ο τίτλος της προµήθειας 
ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα 
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2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, 
µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
3) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους 
τους. 
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
7) Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δε γίνονται δεκτές. 
8) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014) και γ) οι εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής κατατίθενται πρωτότυπες. 
2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης. 
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, 
είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
3. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται 
υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους 
προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
4. Τιµή προσφοράς 
1) Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά είδος αλλά αξιολογείται η 
προσφορά στο σύνολό της και όχι ξεχωριστά ανά είδος,  όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για παράδοση και τοποθέτηση των ειδών στο ∆ήµο όπως 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ αριθµητικώς και 
ολογράφως για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών. Έντυπο Οικονοµικής Προσφορά 
διατίθεται µε τα τεύχη διακήρυξης. 
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, για ολόκληρη την 
ποσότητα των ειδών που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή όλων των ειδών και όχι στις τιµές κάθε 
µέρους. 
5) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
5. Υποβολή προσφορών 
1) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Πρωτοκόλλου 
Ο∆ΟΣ: ................................................ 
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Τ.Κ: .........................................Αργοστόλι 
 
2) Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε ευθύνη του συµµετέχοντα πρέπει να έχουν 
πρωτοκολληθεί στο ∆ήµο έως και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα  
15:00 ώρα. Ταχυδροµικές αποστολές προσφορών που φέρουν ηµεροµηνία αποστολή πριν την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού ωστόσο δεν έχουν εισέλθει στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου την 
προηγουµένη του διαγωνισµού και δεν έχουν έχουν πρωτοκολληθεί, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστθούν. 
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ή στην επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού µέχρι την 9:30η ώρα. 
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
6. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 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. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
(α) Εγγυήσεις συµµετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. ήτοι 770,85 €. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου 
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
ύψους 5% επί του συµβαρικού οικονοµικού αντικειµένου άνευ ΦΠΑ, και στους λοιπούς προσφέροντες 
εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 
απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 
απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 
(β)Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του ν.4281/2014 και του άρθρου 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό. 
7. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για δύο 
(2) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί 
από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από την διακήρυξη. 
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της 
σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 
σύµβασης αυτής. 
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Αποσφράγιση προσφορών 
1) Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
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2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω 
διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα 
τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. Οι 
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, όσων έγιναν δεκτοί, αποσφραγίζονται κατά σειρά και 
ανακοινώνται δηµόσια. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση 
των λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. Συντάσσεται και 
υπογράφεται πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες καθώς και τα δικαιολογητικά που 
υπέβαλαν. 
2. Αξιολόγηση προσφορών 
1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
αναπόσπαστο κοµµάτι της οποία αποτελούν όλα τα τεύχη της Τεχνικής Έκθεσης µε Α.Μ. 16/2016 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε, 
γ) η τιµή της προσφοράς για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η προσφορά 
του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισµού. 
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
3. Ενστάσεις 
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, 
το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού καθώς η 
παρ.1 α του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ δεν ισχύει για τους πρόχειρους διαγωνισµούς όπως ορίζεται 
ρητώς στην παρ.5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι 
ενστάσεις που κατατίθενται στο ανωτέρο πλαίσιο εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή εντός 
χρονικού διαστήµατος  δύο εργάσιµων ηµερών  από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
ενστάσεων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια 
για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
1. Κατακύρωση 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αφού αξιολογήσει τις προσφορές γνωµοδοτεί προς την 
Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να: 

• Κατακυρώσει την προµήθεια για ολόκληρη την ποσότητα. 
• ∆ιενεργήσει κλήρωση µεταξύ ισότιµων προσφορών. 
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• Ματαιώσει το αποτελέσµατα και να επαναλάβει µε τροποποίηση ή µη των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
2.Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προµηθευτής που 
κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής. 
Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα 
πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της 
προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση  
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου. 
3.Κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης 
1) Η σύµβαση καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µε βάση τους όρους της διακήρυξης 
και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή 
από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
έγιναν αποδεκτές. 
2) Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 
� Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
� Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
� Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
� Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
� Την συµφωνηθείσα τιµή. 
� Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
� Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
� Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
� Τον τρόπο παραλαβής. 
� Τον τρόπο πληρωµής. 
� Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
� Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
3) Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο και τον προµηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
� Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
� Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
� Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
� Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του 
συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνει από την 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
2. Τρόπος πληρωµής 
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1) Η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή τους, µε 
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορείνα γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
2)Η συµβατική αξία των ειδών, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., υπόκειται σε όλες τις 
νόµιµες κρατήσεις. Οι παραπάνω κρατήσεις βαρύνουν τον προµηθευτή. 
Επίσης βάσει της παρ.3, αρθ.4 του Ν.4013/2011 λαµβάνεται υπόψη και η κράτηση ύψους 0,10%, επί 
της αξίας χωρίς το ΦΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από τον αρµόδιο Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Σπύρο Παρίση 
για λογαριασµό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , καθηµερινά (πλην 
αργιών) 
και ώρες 08.00 έως 12.00 ........................................) 
Τηλέφωνο .......................... 
FAX: .................................... 
 
Ζ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1. ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες 
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης 
στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος, µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης 
Λυκούδης -  Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   119 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 
4) τις 436 & 437/15-04-2016 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
Την εισήγηση της Προέδρου :  
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική προµήθεια  και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων, η οποία θα πρέπει να  είναι απολύτως σύµφωνη µε τις ισχύουσες 
Τεχνικές Προδιαγραφές και περιλαµβάνει την προµήθεια µεταφορά – εκφόρτωση - συναρµολόγηση και 
τοποθέτηση των υπό προµήθεια ειδών  στις δύο παιδικές χαρές που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Πυλαρέων και συγκεκριµένα στην Τ.Κ. Μακρυωτίκων (πλησίον ∆ηµοτικού σχολείου) και στην Τ.Κ. 
Αγίας Ευφηµίας (πλησίον πολιτιστικού κέντρου)  συνολικού  προϋπολογισµού 38.542,67 € µε Φ.Π.Α. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 22.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 
35.7135.11 του Προϋπολογισµού 2016 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών Αγίας 
Ευφηµίας». 
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3.  Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 18.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 
35.7135.12 του Προϋπολογισµού 2016 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών 
Μακρυώτικων». 
4. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ στις  12 Μαΐου 2016 
ηµέρα Πέµπτη     και  ώρα    9:30 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 
δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
5. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες 
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ).  
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης 
στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος, µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    109 / 2016                                                                        Α∆Α: 6ΙΩ0ΩΕ5-Κ9Υ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου » 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης :  « Κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου »  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  από  18-04-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης 
της ∆/νσης των  Τεχνικών Υπηρεσιών   του ∆ήµου το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ      ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ........../4/2016 
        Α.Π. 

CPV:37535200-9 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου» προϋπολογισµού 34.968,90 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις: 
1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 
19/1995). 
2.της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
3. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του 
άρθρου 158 και του άρθρου 209. 
4.του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
5. την αριθµ. Π1/3305/2010 απόφαση Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 
1789/12.11.2010). 
6. το Ν. 4281/2014  
7. το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ. Α 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και υπηρεσιών το ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 118/1992 (ΦΕΚ 
161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
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8. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 28429/09 «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης 
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» (Φ.Ε.Κ. τ. Β 931/2009) 
 
Β. τις αποφάσεις: 
1. την υπ' αριθµ. 120 /2016 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου», της µελέτης και του 
τρόπου εκτέλεσης της. 
2. την υπ’ αριθµ. ........./2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
 
Γ. την ανάγκη του ∆ήµου για τα υπό προµήθεια είδη 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική προµήθεια, η 
οποία θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και 
περιλαµβάνει την προµήθεια µεταφορά – εκφόρτωση - συναρµολόγηση και τοποθέτηση των υπό 
προµήθεια ειδών  σε µία παιδική χαρά που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου και 
συγκεκριµένα εντός του κήπου Αργοστολίου, καθώς και σε αυτοτελείς προαύλιους χώρους τεσσάρων 
Νηπιαγωγείων της ∆ηµοτικής Ενότητας. Οι εργασίες για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση του 
εξοπλισµού θα εκτελεστούν από συνεργείου του ∆ήµου υπό την καθοδήγηση και εποπτεία υπεύθυνου 
τεχνικού του αναδόχου της προµήθειας, κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικό σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα: 
 
 

α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξολισµού Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

1 Πολυθεµατικό Σύνθετο Καράβι  Τεµ. 1 
2 Κούνια ∆ιθέσια Μεταλλική Νηπίων Τεµ. 1 
3 Σύνθετο Νηπίων Μικρό Καράβι Τεµ. 1 
4 Τραµπάλα Ελατήριο Τριθέσια - θαλασσινό Τεµ. 2 
5 Αυτόνοµο παιχνίδι λογικής  Τεµ. 1 
6 ∆ιπλή Τσουλήθρα Νηπίων (παράλληλη) µε θεµατική 

διακόσµηση 
Τεµ. 1 

7 Τσουλήθρα Νηπίων - Ζωάκι Τεµ. 3 
8 Ελατήριο µε θεµατικό κουβούκλιο – διπλής θέσης Τεµ. 3 
9 Ξύλινη Περίφραξη - Πολύχρωµη µέτρο 65 µ. 
10 Πόρτα Περίφραξης – Ξύλινη - Πολύχρωµη Τεµ. 1 
11 ∆άπεδο Ασφαλείας 4 εκ  (τ.µ.) τ.µ. 353 τ.µ. 
12 Κόλλα δαπέδου (kg) kg 220 kg 

 
 
Η δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικονοµικού έτους 2016 και 
θα βαρύνει τους: 
� ΚΑ 35.7135.07  µε διάθεση πίστωσης ύψους 34.968,90 µε πηγή χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ 

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Μελέτη προµήθειας 
Η Τεχνική Έκεθση της προµήθειας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
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Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στ....... .................................... (οδός ..................) στις ....../05/2016 
ηµέρα ............. και ώρα 12 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 
δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
α) φυσικά πρόσωπα, β) νοµικά πρόσωπα, γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ), δ) συνεταιρισµοί 
 
2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής, πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους, πέρα των όσων 
αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ε.Σ.Υ. (άρθρο 3) τα εξής δικαιολογητικά: 
 
α) Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (3) τρείς 
µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (3) τρείς µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
4. 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 και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
β) Οι αλλοδαποί: 
1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και 
(4) του (α). 
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα 
του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του 
ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού 
ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετέχουσας εταιρίας. 
 
δ) Οι συνεταιρισµοί: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
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3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). 
 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση. 
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 
µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το 
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε 
την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη 
χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προµηθευτών ή συνεταιρισµός 
οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει και τις ακόλουθες 
δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους: 
1) Ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος και ότι δεν λειτουργούν υπό 
καθεστώς νοµικών περιορισµών και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 
2) Ότι : (i) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, Β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, 
κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ∆) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 
(ii) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι φυσικό πρόσωπο, οι παραπάνω δηλώσεις 
(i) και (ii) αφορούν: 

α) Τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) Όταν ο συµµετέχων είναι συνεταιρισµός, τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού 
δ) Όταν ο συµµετέχων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, κάθε µέλος σύµφωνα µε τα 
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ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

3) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση απόφασης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
4) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχονται αυτούς, πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη. 
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτύπου (FAX), email και οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο µέσω επικοινωνίας, στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε 
την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις. 
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη 
συµµέτοχή σ’ αυτόν θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. 
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
 
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης 
δ. Ο τίτλος της προµήθειας 
ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα 
2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, 
µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
3) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους 
τους. 
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
7) Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δε γίνονται δεκτές. 
8) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014) και γ) οι εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής κατατίθενται πρωτότυπες. 
2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης. 
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, 
είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
3. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
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Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται 
υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους 
προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
4. Τιµή προσφοράς 
1) Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά είδος αλλά αξιολογείται η 
προσφορά στο σύνολό της και όχι ξεχωριστά ανά είδος,  όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για παράδοση και τοποθέτηση των ειδών στο ∆ήµο όπως 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ αριθµητικώς και 
ολογράφως για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών. Έντυπο Οικονοµικής Προσφορά 
διατίθεται µε τα τεύχη διακήρυξης. 
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, για ολόκληρη την 
ποσότητα των ειδών που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή όλων των ειδών και όχι στις τιµές κάθε 
µέρους. 
5) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
5. Υποβολή προσφορών 
1) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Πρωτοκόλλου 
Ο∆ΟΣ: ................................................ 
Τ.Κ: .........................................Αργοστόλι 
 
2) Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε ευθύνη του συµµετέχοντα πρέπει να έχουν 
πρωτοκολληθεί στο ∆ήµο έως και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα  
15:00. Ταχυδροµικές αποστολές προσφορών που φέρουν ηµεροµηνία αποστολή πριν την ηµεροµηνία 
διανέργειας του ∆ιαγωνισµού ωστόσο δεν έχουν εισέλθει στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου την 
προηγουµένη του διαγωνισµού και δεν έχουν έχουν πρωτοκολληθεί, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστθούν. 
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ή στην επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού µέχρι την 12:00 η ώρα. 
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
6. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 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. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
(α) Εγγυήσεις συµµετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. ήτοι 699,38 €. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου 
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
ύψους 5% επί του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου άνευ ΦΠΑ, και στους λοιπούς προσφέροντες 
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εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 
απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 
απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 
(β)Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του ν.4281/2014 και του άρθρου 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό. 
7. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για δύο 
(2) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί 
από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από την διακήρυξη. 
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της 
σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 
σύµβασης αυτής. 
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Αποσφράγιση προσφορών 
1) Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω 
διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα 
τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. Οι 
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, όσων έγιναν δεκτοί, αποσφραγίζονται κατά σειρά και 
ανακοινώνται δηµόσια. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση 
των λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. Συντάσσεται και 
υπογράφεται πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες καθώς και τα δικαιολογητικά που 
υπέβαλαν. 
2. Αξιολόγηση προσφορών 
1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
αναπόσπαστο κοµµάτι της οποία αποτελούν όλα τα τεύχη της Τεχνικής Έκθεσης µε Α.Μ. 16/2016 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε, 
γ) η τιµή της προσφοράς για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η προσφορά 
του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισµού. 
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5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
3. Ενστάσεις 
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, 
το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού καθώς η 
παρ.1 α του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ δεν ισχύει για τους πρόχειρους διαγωνισµούς όπως ορίζεται 
ρητώς στην παρ.5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι 
ενστάσεις που κατατίθενται στο ανωτέρω πλαίσιο εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή εντός 
χρονικού διαστήµατος  δύο εργάσιµων ηµερών  από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
ενστάσεων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια 
για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
1. Κατακύρωση 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αφού αξιολογήσει τις προσφορές γνωµοδοτεί προς την 
Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να: 

• Κατακυρώσει την προµήθεια για ολόκληρη την ποσότητα. 
• ∆ιενεργήσει κλήρωση µεταξύ ισότιµων προσφορών. 
• Ματαιώσει το αποτελέσµατα και να επαναλάβει µε τροποποίηση ή µη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
2.Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προµηθευτής που 
κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής. 
Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα 
πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της 
προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση  
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου. 
3.Κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης 
1) Η σύµβαση καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µε βάση τους όρους της διακήρυξης 
και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή 
από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
έγιναν αποδεκτές. 
2) Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 
� Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
� Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
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� Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
� Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
� Την συµφωνηθείσα τιµή. 
� Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
� Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
� Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
� Τον τρόπο παραλαβής. 
� Τον τρόπο πληρωµής. 
� Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
� Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
3) Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο και τον προµηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
� Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
� Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
� Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
� Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του 
συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνει από την 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
2. Τρόπος πληρωµής 
1) Η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή τους, µε 
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορείνα γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
2)Η συµβατική αξία των ειδών, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., υπόκειται σε όλες τις 
νόµιµες κρατήσεις. Οι παραπάνω κρατήσεις βαρύνουν τον προµηθευτή. 
Επίσης βάσει της παρ.3, αρθ.4 του Ν.4013/2011 λαµβάνεται υπόψη και η κράτηση ύψους 0,10%, επί 
της αξίας χωρίς το ΦΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από τον αρµόδιο Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Σπύρο Παρίση 
για λογαριασµό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , καθηµερινά (πλην 
αργιών) 
και ώρες 08.00 έως 12.00 ........................................) 
Τηλέφωνο .......................... 
FAX: .................................... 
 
Ζ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1. ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο  (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες. 
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης 
στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος, µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 
 
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης 
Λυκούδης -  Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   120 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 
4) την  435/15-04-2016 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
Την εισήγηση της Προέδρου :  
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική προµήθεια, η οποία θα πρέπει να  είναι απολύτως σύµφωνη µε τις 
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και περιλαµβάνει την προµήθεια µεταφορά – εκφόρτωση - 
συναρµολόγηση και τοποθέτηση των υπό προµήθεια ειδών σε µια  παιδική  χαρά  που βρίσκεται στη 
∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου , καθώς και σε αυτοτελείς προαύλιους χώρους τεσσάρων 
Νηπιαγωγείων της ∆ηµοτικής Ενότητας  συνολικού   προϋπολογισµού  34.968,90  € µε Φ.Π.Α. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 35.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 
35.7135.07 του Προϋπολογισµού 2016 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆. Ε Αργοστολίου». 
3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ στις  12 Μαΐου 2016 
ηµέρα Πέµπτη     και  ώρα 12:00 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 
δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
5. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες 
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ).  
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης 
στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος, µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     110 / 2016                                                                                         Α∆Α: 6ΡΩΣΩΕ5-Μ9Μ 
 
  ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις εργασίες: 
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  
β)  Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη   το  18 ο   θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων 
Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 
προσφοράς Για τις εργασίες) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης β)  
Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  από 
18-04-2016 σχέδιο    διακήρυξης  του  Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης  για το εν λόγω θέµα το 
οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής : 

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Aργοστόλι: 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     Αριθ.Πρωτ.:  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Για τις εργασίες: 
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α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  
β)  Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης 
Προϋπολογισµού 194.921,85€ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 44.832,03 € ήτοι σύνολο 239.753,88€ µε το Φ.Π.Α. µε 
ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980 τεύχος Α') "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως" 
2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93) 
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α143/28-06-2014) 
5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
6. Του Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραµµα ∆ιαύγεια-και άλλες 
διατάξεις». 
7. Το Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας. 
8. Το άρθρο 55 παρ.1 του Ν. 2238/94, τις διατάξεις του Π.∆.60/ΦΕΚ 64 Α716-3-2007 «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005. 
9. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 
10. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων στο τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 
11. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά  
Θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-2014) 
13. Το άρθρο 37 του Νόµου 4320/2015 “Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.” 
(ΦΕΚ Α΄ 29/19-03-2015) 
14. Την υπ’ αρίθµ. 122/2016 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθ. 01/2016  
µελέτη  του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης. 
15. Την υπ’ αριθµ. ____/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκριση προτάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016». 
16. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την 
εκτέλεση της εργασίας, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) «16REQ004215531 
2016-04-14».   
17. Την αριθ. ____/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία, καθορίσθηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού, και την αριθµ. ____/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  διατέθηκαν οι 
απαιτούµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2016 και καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήµατος λαµβάνοντας 
Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)  «16REQ00________» . 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς 
όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων στο συνολικό κόστος όπως εµφανίζονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό της υπ΄αριθ. 01/2016 µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης . 
. Η προσφορά θα πρέπει να συµφωνεί µε τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων-τεχνικών προδιαγραφών και 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της µε αρ. 01/2016 
µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η οποία και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 
ΑΡΘΡΟ 1 : Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών, επιτροπή διαγωνισµού, δηµοσιότητα, δαπάνες 
δηµοσίευσης. 
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Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος εντός 
συντετµηµένης ηµεροµηνίας δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης της διακήρυξης. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.ΣΗ.∆.Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) και στο Π∆ 60/07. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 6 της Υ.Α.Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
Η κατάθεση προσφορών γίνεται  για το σύνολο των οµάδων. 
α) ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ 
β)  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ    ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 
Αναλυτικότερα, οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν ηλεκτρονική τεχνική και οικονοµική προσφορά στο 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις, θα υποβάλλουν στο σύστηµα ηλεκτρονική 
οικονοµική προσφορά αφού πρώτα συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΕΟΠ.χΙs) στο οποίο θα 
εισάγουν το προσφερόµενο κόστος σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 
υπ΄αριθ. 01/2016 µελέτης για το σύνολο των οµάδων. Σε περίπτωση ισοβαθµίας ως προς το προκύπτον ποσό, 
θα γίνει κλήρωση µεταξύ αυτών (άρθρο 19 του Π∆28/80). Η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου πρέπει επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται και να προκύπτει από το ως άνω έντυπo τo οποίo θα επισυναφθεί  ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του 
άρθρου 6 του Ν4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)» 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη µετά τη δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (http://www.kefallonia.gov.gr/), στο ΕΣΗ∆ΗΣ ή στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Για πληροφορίες µπορούν να καλούν 
στα τηλ. 2671360156 (κα. Παγώνης ∆ιονύσιος). 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικών βαραίνουν τον ανάδοχο  στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός.  
ΑΡΘΡΟ 2 : ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  
α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα  
Β) Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα  
γ) Συνεταιρισµοί 
δ) Κοινοπραξίες 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης και 
αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.  
Η κατάθεση προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των παρεχόµενων υπηρεσιών ως και τα συµβατικά στοιχεία 
της αντίστοιχης µελέτης 
2.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής 
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Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.gr') ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής: 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση 
των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται  µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. 
αποστέλλοντας : 
> είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
> είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις 
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 
60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια 
υπηρεσία. 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη 
του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού 
του. 
ΑΡΘΡΟ 3 : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής γενικά 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών    , πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  Π. Βαλλιάνου 7 τκ 28100 
Αργοστόλι Κεφαλλονιά, (τηλ. 2671360156), µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά.  
 Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν σφραγίδα της 
επιχείρησης και να υπογράφονται 
- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 
- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής 
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Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
Αν τα στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο 
διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν 
ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Οι συµµετέχοντες επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά :  
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 
Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) 
όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 
Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 
Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου Επαγγελµατικού ή Εµπορικού  µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας). Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα 
ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). 
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα 
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 
4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης. 
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους την Ε. Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
5. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE 
C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 
(EE L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/3C18/EOK 
του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 
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ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. -διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 
6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Συγκεκριµένα: 
Για τα φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Γ ια τα νοµικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 
8. Στην τεχνική του προσφορά ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το 
σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας στο Λιµνοσπήλαιο 
Μελισάνης και στο Σπήλαιο ∆ρογκαράτης καθώς και τους  υπευθύνους  ασφαλείας. Τον κατάλογο του 
προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των  πτυχίων που θα προσκοµίσουν και 
την πιστοποίηση του υπευθύνου ασφαλείας  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. 
9. Υπεύθυνη δήλωση των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφεται ότι οι προσφερόµενες εργασίες θα είναι 
σύµφωνες µε τα αναγραφόµενα στη µελέτη της υπηρεσίας. 
Β) Για τους αλλοδαπούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (5), και 
(7) της παραγράφου 
Α. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
3. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 
4. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 
5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών από 
την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 
Γ) Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό Ν.Π. 
∆) Για τους συνεταιρισµούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3), (5),(6)και (7) (8) (9) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
Ε) Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις (MMΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και 
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επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα 
και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούςσυνεταιρισµούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% 
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
δ. Εφόσον οι ανάδοχοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο 
η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση. 
ΆΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίωνΣυµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) 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. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2 (∆ύο) 
τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ύψους 3898,44 ευρώ για τις δύο οµάδες 
δαπανών, σύµφωνα µε τις δύο οµάδες που   αναφέρονται στην υπ'αριθµ. 01/2016  µελέτη του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης  του ∆ήµου. 
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 90 (ενενήντα) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 
εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 
Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό 
που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ' όψιν. 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των 
σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της εργασίας ή προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για 
ποσό ίσο µε το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 5 
5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆.60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 
185 Β723-3-1993). 
Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
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Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 
συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, που 
αναγράφονται στο άρθρο 3, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται . 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α729-5- 2013) και το 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3, για τη 
συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, (ιδίως την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού υπό τη µορφή φωτοαντίγραφου. 
Στον υποφάκελο: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά οι 
διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναρτήσουν οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η τεχνική τους 
επάρκεια. 
Τεχνική προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία ή συνοδεύεται από αυτά µε ασαφείς ή 
ελλιπείς περιγραφές µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. 
Γλώσσα σύνταξης των παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική. 
Τα ζητούµενα δικαιολογητικά εφόσον εκδίδονται στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στα Ελληνικά. 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3)εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του 
∆ήµου Κεφαλονιάς Π. Βαλλιάνου τ.κ. 28100 Αργοστόλι Κεφαλονιάς, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
προσφέροντα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο Οικονοµική 
Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εκτός από την ως άνω προσφορά ο υποψήφιος θα επισυνάψει συµπληρωµένα και ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
έντυπα (σε pdf): 
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1. Το  Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΕΟΠ) 
- Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους 
τους. 
- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και Μονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. 
- Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.  
5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωµή θα γίνεται µετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση της σχετικής 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία 
του δήµου. 
Η υποβολή δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετική βεβαίωσης για την καλή εκτέλεση των 
εργασιών. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωµής. 
5.3 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 
138 
και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
5.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 
εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης για 
εξήντα (60) επιπλέον ηµέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν 
διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο, µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι ………/…../2016 και ώρα 14:00 µ.µ., µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση  των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων 
οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
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διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη 
της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
ΑΡΘΡΟ 8 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθόσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαµηλότερη 
προσφορά λαµβάνονται υπόψιν τα παρακάτω στοιχεία: 
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς , καθώς και τις 
γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
• Ανάδοχος των  εργασιών ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη προσφορά. 
• Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΘΡΟ 9 ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε: 
Α. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
Β. Την µαταίωση του αποτελέσµατος εφόσον δεν κριθούν συµφέρουσες οι προσφορές 
2. Επίσης, η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή για: 
Α. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της σύµβασης 
  
 
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
1. Κατά της ∆ιακήρυξης µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση 
(δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται 
από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το 
διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση 
που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε µεταφέρεται στην επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα.   
2. Ένσταση κατά της νοµιµότητας διενέργειάς του διαγωνισµού ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν υποβάλλεται 
εγγράφως, µόνο από πάροχο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 
και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή διαγωνισµού, η οποία µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της, 
υποβάλλει την ένσταση στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
3. Ο δήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού 
εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή 
µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 
4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 
5. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 12 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β-21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε. Σ.Η.∆Η. Σ.)»], µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στον ανάδοχο  που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει 
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τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
Με τη ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 
µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς πέντε επί 
τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού . Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της 
προθεσµίας 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει 
την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι' αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία και κηρύσσεται έκπτωτος.  
Στον ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός της παραπάνω προθεσµίας, από τη σχετική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου 
.pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον ανάδοχο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή και σε έντυπη µορφή ( πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ειδικότερα µε τη φορολογική 
ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET 
δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα 
παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του συστήµατος), να 
προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή των εντός της προθεσµίας 20 ηµερών και από την οποία 
να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. 
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει τη 
φορολογική ενηµερότητα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία 
ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία και την αποστέλλει ταχυδροµικώς, σε έντυπη 
µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής.Σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που 
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 
ΑΡΘΡΟ 13 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτή. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν 
παρέδωσε αναλαµβανόµενες από αυτόν εργασίες σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη, τη µελέτη και 
τη σύµβαση. 
3. Στον έκπτωτο πάροχο µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να επιβάλλονται οι εξής 
κυρώσεις: 
Α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση. 
Β. Εκτέλεση της σύµβασης σε βάρος του έκπτωτου παρόχου είτε από τους υπόλοιπους παρόχους που είχαν 
λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απ'ευθείας ανάθεση, είτε µε διενέργεια του διαγωνισµού, είτε µε 
απ'έυθείας ανάθεση, αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του 
δήµου ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου. Ο καταλογισµός 
αυτός γίνεται ατοµικά και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα σύµβαση, κατά τα παραπάνω 
οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, 
κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Γ. Προσωρινός αποκλεισµός του παρόχου από συµβάσεις του δήµου και των δηµοτικών του προσώπων για 
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών. 
ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι αναγκαίες εργασίες θα γίνουν από τον ανάδοχο εκεί που θα του υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
ΑΡΘΡΟ 15 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 



 

 

548 

δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
ΑΡΘΡΟ 16 .∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 
σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 17  .∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται µέχρι 06/12/2016. 
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της εργασίας και 
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ  
                                                                                                                   
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αναφέρει ότι διαφωνεί µε την προτεινόµενη  διαδικασία  λειτουργίας  του 
Λιµνοσπηλαίου της Μελισσάνης και του Σπηλαίου της ∆ρογκαράτης  και προτείνει   όπως έχουν  τοποθετηθεί  
και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο , οι προσλήψεις των εργαζοµένων   να γίνεται µέσω ΑΣΕΠ όπως γίνονται µε 
επιτυχία και σε άλλους ∆ήµους ( ¨Άγιο Νικόλαο Κρήτης, κ.λ.π ) και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης  και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                                                                                                                          
 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
3) την 434//2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
4) την 122/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου  και το σχέδιο της διακήρυξης.  

                                

                                               ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, 
µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς όπως θα προκύψει από την προσφορά των 
υποψηφίων στο συνολικό κόστος όπως εµφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της υπ΄αριθ. 01/2016 
µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης Για τις εργασίες  Λειτουργίας Περιήγησης και 
Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης β)  Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου 
∆ρογκαράτης»   
2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 240.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α  70.6162.24 
του Προϋπολογισµού έτους 2016  µε  τίτλο : Εργασίες α) Λειτουργίας  Περιήγησης και Επιτήρησης 
Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης β)  Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης»   
3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.ΣΗ.∆.Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) και στο Π∆ 60/07. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 6 της Υ.Α.Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών θα συγκροτηθεί  από την 
Οικονοµική Επιτροπή διότι  τα Μέλη της πρέπει να είναι  πιστοποιηµένοι χρήστες του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
5. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ _ ΗΧΩ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες(ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
_ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ) , και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα(ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ) , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     111 / 2016                                                                  Α∆Α: 6ΚΖΙΩΕ5-∆ΨΚ  
 
ΘΕΜΑ : Καταβολή αποζηµίωσης χρήσης ακινήτου στην περιοχή ∆ραπάνου ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 21 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Καταβολή αποζηµίωσης 
χρήσης ακινήτου στην περιοχή ∆ραπάνου.» θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  τα παρακάτω: 

 
   Ο  ∆ήµος  Κεφαλλονιάς µε το από 27/3/2014 συµφωνητικό είχε µισθώσει ακίνητο  στην περιοχή ∆ραπάνου 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου ιδιοκτησίας Κοσµάτου Σπυρίδωνος του Αναστασίου , Κοσµάτου ∆ιονυσίου  του 
Σπυρίδωνα , Κοσµάτου Αναστασίου του ∆ιονυσίου και Κοσµάτου Γερασίµου του ∆ιονυσίου αντί του ποσού των € 
800,00   το µήνα για τη φύλαξη τροφίµων  και υλικών που στάλθηκαν ως βοήθεια των κατοίκων λόγω των 
καταστρεπτικών σεισµών της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014.  
   Η µίσθωση του ως άνω ακινήτου έληξε  τις  27 Μαρτίου  2015 αλλά ο ∆ήµος έκανε χρήση  του ακινήτου   µέχρι 
και τις 31 Ιανουαρίου 2016.  
    Οι ως άνω ιδιοκτήτες  του ακινήτου έστειλαν στο ∆ήµο την από 23/3/2016 εξώδικη  δήλωση – διαµαρτυρία- 
πρόσκληση µε την οποία  ζητούν  την απόδοση των οφειλοµένων µισθωµάτων .  
  Για  το χρονικό διάστηµα από 27/3/2015 έως 31/1/2016,   δεν  µπορεί να πληρωθεί µηνιαίο µίσθωµα , εφόσον  η 
σύµβαση µίσθωσης  είχε λήξει και ο ∆ήµος πρέπει να καταβάλλει   στους ανωτέρω ιδιοκτήτες αποζηµίωση 
χρήσης η οποία ανέρχεται στο ποσό των €  8.000,00 ( µηνιαίο µίσθωµα 8.000,00 X µήνες 10= 8.000,00  ) .   
    Υστέρα από  τα παραπάνω προτείνεται  στην Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της να προβεί στην έγκριση 
καταβολής αποζηµίωσης χρήσης ποσού € 8.000,00  στους ως άνω αναφερόµενους ιδιοκτήτες ακινήτου για το 
χρονικό διάστηµα από 27 Μαρτίου   2015 έως  31/1/2016.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης 
Λυκούδης -  Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Προέδρου : 
   
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Την έγκριση καταβολής αποζηµίωσης χρήσης ακινήτου στην περιοχή ∆ραπάνου της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου συνολικού ποσού  8.000,00 € για το χρονικό διάστηµα από 27 Μαρτίου   2015 
έως  31/1/2016 , στους ιδιοκτήτες  κ κ. Κοσµάτο Σπυρίδωνα του Αναστασίου , Κοσµάτο ∆ιονύσιο  του 
Σπυριδώνα , Κοσµάτο Αναστάσιο του ∆ιονυσίου και Κοσµάτο Γεράσιµο του ∆ιονυσίου . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      112 / 2016                                                     Α∆Α: 60ΝΒΩΕ5-1Μ9 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου για την κάλυψη  
αναγκών  προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και   µηχανηµάτων .   
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  7 ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου για την 
κάλυψη αναγκών Προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και  µηχανηµάτων » έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την  από 18-04-2016 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ.  Μανωλάτο ∆ιονύσιο  
για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και  µηχανηµάτων » 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού 1.675,59€ στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Μανωλάτο ∆ιονύσιο    για την 
προµήθεια  ανταλλακτικών οχηµάτων και  µηχανηµάτων » και αναλυτικά : 
 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
  1.675,59  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [Μανωλάτος ∆ιονύσιος )             30.6672  (451/2016  
πρόταση)   
 
Με συνηµµένα : α)  αίτηµα    του τµήµατος διαχείρισης & κινητού  εξοπλισµού  
                          β) την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον 
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  
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4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  
του ∆ήµου κ. Μανωλάτο ∆ιονύσιο    ποσού 1.675,59 € από τον Κ.Α 30.6672 για την πληρωµή  
ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων   του ∆ήµου . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης 
Λυκούδης –Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  451/18-04-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
3) το  11852 /12-04-2016 αίτηµα   του τµήµατος διαχείρισης & εξοπλισµού Συνεργείων  για την έκδοση 
του   παραπάνω Εντάλµατος Προπληρωµής. 
4) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.675,59  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 30.6672  
µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Μανωλάτο 
∆ιονύσιο   ποσού 1675,59  € από τον Κ.Α 30.6672  για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων και  
µηχανηµάτων. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
19/07/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   113 / 2016                                                                  Α∆Α: Ω1ΤΨΩΕ5-Η6Β 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. 
«Παροχή Υπηρεσιών ψυχολόγου για την υλοποίηση δράσεων Πρόνοιας». 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  5 ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση   δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων>>.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 12060/ 13-04-2016 εισήγηση  του στην οποία αναφέρει τα εξής:  
Aργοστόλι : 13.04.2016 
` Αριθ. Πρωτ.: 12060 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του 
Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά 
µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης 
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Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 
και το άρθρο 37 τουν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα 
επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου δηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και 
των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά 
Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού 
Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής διοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται 
στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο 
οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη. 
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: 
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και 
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη 
νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης. 
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών». 
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. 
Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη 
µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των 
πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του 
έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/:Π∆ΣΜ/28.02.2014) 
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως 
πρέπει να έχει εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του 
αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να 
εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 
ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά 
νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, 
το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την 
κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα 
του ενός οικονοµικά έτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» , συνολικού ποσού 
11.940,00€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη 
και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 11.940,00€, ενώ το ποσό 
που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 7.960,00€. 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 276/2015 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 25942/2521/31-12-2015 
απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που 
αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους. 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης 
και την δέσµευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (11.940,00€)για την 
υλοποίηση της εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2016 και 2017 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2016 επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (7.960,00 €) σε βάρος 
του ΚΑ 15.6117.01 του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2016 µε τίτλο «Αµοιβή 
παροχής υπηρεσιών ψυχολογίας» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα 
- στο έτος 2017 ποσό τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (3.980,00€) από ίδια 
έσοδα. 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών 
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Παγώνης ∆ιονύσιος  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :     Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – 
Κωνσταντάκης Άγγελος – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και  Ιωάννης  Λυκούδης .                                                                                                                                                                              
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3) την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) την  427/12-04-2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης και την εισήγηση   της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει την   δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ 
(11.940,00€)για την υλοποίηση της εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2016 και 2017 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2016 επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (7.960,00 €) σε βάρος 
του ΚΑ 15.6117.01 του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2016 µε τίτλο «Αµοιβή 
παροχής υπηρεσιών ψυχολογίας» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα 
- στο έτος 2017 ποσό τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (3.980,00€) από ίδια 
έσοδα. 
ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση  σχετικά µε  προτιθέµενη  δωρεά προκατασκευασµένου κτιρίου για 
αγροτικό  ιατρείο   στην  ∆ηµοτική Κοινότητα Σκάλας. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 19  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ενηµέρωση  σχετικά µε  
προτιθέµενη  δωρεά προκατασκευασµένου κτιρίου για αγροτικό  ιατρείο   στην  ∆ηµοτική Κοινότητα 
Σκάλας.» θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε την παρ. 1 περίπτ. η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την αποδοχή κληρονοµιών, 
κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή . 
Λαµβάνοντας υπόψη :  
Α) την µε αριθ. πρωτ. ∆ηµοτικής Κοινότητας Σκάλας 13/3-03-2016 αίτηση της κ. Κουκουλοµάτη 
Σταυρούλας προς το Τοπικό Συµβούλιο Σκάλας η οποία έχει ως εξής:  
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Β) Την 11/15-03-2016 οµόφωνη  γνωµοδοτική απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Σκάλας  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Γ) την κάτοψη της προτιθέµενης δωρεάς του  νέου  προκατασκευασµένου πρότυπου ενεργειακού 
κτηρίου για την στέγαση του ιατρείου και το κόστος των επιπλέον εργασιών όπως µελετήθηκαν από 
τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Σταύρο Τραυλό . 
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Προτείνεται η καταρχήν αποδοχή της προτιθέµενης  δωρεάς του  κ. Φωκά Γεωργίου  και η αποδοχή 
των όρων του , εφόσον σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία   ο κ. Φωκάς    µε έγγραφό του 
γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να δωρίσει στον ∆ήµο µας ένα  νέο προκατασκευασµένο πρότυπο – 
ενεργειακό κτήριο για αγροτικό ιατρείο στην θέση του σηµερινού ιατρείου Σκάλας.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης 
Λυκούδης -  Κωνσταντάκης Άγγελος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την µε αριθ. πρωτ. ∆ηµοτικής Κοινότητας Σκάλας 13/3-03-2016 αίτηση της κ. Κουκουλοµάτη 
Σταυρούλας προς το Τοπικό Συµβούλιο Σκάλας 
3) Την 11/15-03-2016  απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σκάλας   
4) το κόστος των επιπλέον εργασιών όπως µελετήθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Σταύρο Τραυλό 
. 
την εισήγηση της Προέδρου : 
   
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Την καταρχήν αποδοχή της  προτιθέµενης δωρεάς του  κ. Φωκά Γεωργίου  και την  αποδοχή των όρων 
του , εφόσον σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία   ο κ. Γεώργιος Φωκάς   µε έγγραφό του 
γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να δωρίσει στον ∆ήµο µας το  νέο προκατασκευασµένο πρότυπο – 
ενεργειακό κτήριο για αγροτικό ιατρείο στην θέση του σηµερινού ιατρείου Σκάλας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    115 / 2016                                                          Α∆Α: 6ΩΑ0ΩΕ5-Σ3Μ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος 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   2016.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

406 30/3/2016 2.760,51 ∆απάνες εκκαθάρισης ΕΤΙΝ ΑΕ 00.6495.06 0,00 

422 08/04/2016 180,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού 
και συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια[on line ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ] για 00.6073 2.758,00 
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την εφαρµογή του Νέου Θεσµικού 
Πλαισίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

423 08/04/2016 7.257,00 

Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις ανάγκες 
αδειοδότησης του Αγκυροβολίου 
Τουριστικών Σκαφών στον 
προστατευόµενο όρµο Αγ. Ευφηµίας 70.7413.01 301,96 

424 11/04/2016 190,65 

∆ηµοσίευση 
προκυρήξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των 
Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έτους 
2016>>_x000D_ 10.6442 250,32 

425 11/04/2016 12.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό 
δίκτυο και λοιπούς Κοινόχρηστους 
χώρους ∆.Κ. Οµαλών (Πολιτική 
Προστασία, Αριθ.µελέτης 11.530/8-
4-2016).  70.6279.08 0,00 

426 11/04/2016 12.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό 
δίκτυο και λοιπούς Κοινόχρηστους 
χώρους ∆.Ε. Ερίσου (Πολιτική 
Προστασία, Αριθ.µελέτης 11.531/8-
4-2016)  70.6279.07 0,00 

428 12/04/2016 14.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό 
δίκτου και λοιπούς Κοινόχρηστους 
χώρους ∆.Ε. Αργοστολίου (Πολιτική 
Προστασία) [αριθ.11508/2016 
ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6279.01 0,00 

429 13/04/2016 6.983,94 

Προµήθεια εξοπλισµού ενυδρείου 
∆ΙΟΡΑΜΑ 70.7135.23 16,06 

431 13/04/2016 3.065,16 

Προµήθεια υλικών συντήρησης 
παιδικών χαρών 35.6662 10.508,42 

432 13/04/2016 600,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.6672 4.211,21 

433 14/04/2016 1.230,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού 
και συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια[ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΥΨΟΣ] 00.6073 1.528,00 

441 15/4/2016 4.491,96 

∆απάνες εκτίµησης οικονοµικής 
θέσης του ∆ήµου για 
αναχρηµατοδότηση δανείων 00.6162.04 8,04 

442 15/4/2016 911,74 

Προμήθεια ειδών σήμανσης και 

ασφαλείας 30.6699.02 5.109,26 

443 18/4/2016 1.845,00 

Συνδρομές INTERNET - Σύμβαση 

παροχής διαδυκτιακών υπηρεσιών 00.6452.01 921,30 

444 18/4/2016 885,6 

Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων 10.6613.01 14.114,40 

445 18/4/2016 7.000,00 

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 

και μηχανημάτων ( ο παρών 20.6673 0,00 
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Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής )  

446 18/4/2016 5.000,00 

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 

και μηχανημάτων ( ο παρών 

Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής )  30.6673.01 0,00 

447 18/4/2016 11.817,23 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 

οδικό δίκτου και λοιπούς 

Κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Ελειού - 

Πρόννων (Πολιτική Προστασία)  70.6279.04 10,57 

448 18/4/2016 175,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10.6672 4.036,21 

449 18/4/2016 1.467,39 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 

κτιρίων έργων) 10.6262 5.532,61 

450 18/4/2016 2.505,88 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά 10.7134.00 10.923,47 

452 19/04/2016 2.093,60 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10.7133 906,40 

453 19/04/2016 676,50 

Συντήρηση και επισκευή σκευών , 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού  10.6265 2.323,50 

454 19/04/2016 8.979,00 

Προµήθεια συστήµατος πέδισης 
ABS φορτηγών οχηµάτων 30.6671.02 21,00 

455 19/04/2016 2.767,50 

Εργασίες τοποθέτησης συστήµατος 
πέδισης ABS φορτηγών οχηµάτων 30.6263.02 32,50 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος    δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις :    422-425-426-428-429-431-433 & 
447. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή- Ιωάννης 
Λυκούδης και Κωνσταντάκης Άγγελος .            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος 
των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    116   / 2016                                                                       Α∆Α: 6ΕΖΠΩΕ5-9ΡΙ        
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Α ’ Τριµήνου 2016  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη     το 4  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση Aποτελεσµάτων 
 Eκτέλεσης Προϋπολογισµού Α΄ Τριµήνου 2016 και εισήγηση στο ∆. Σ »   
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε 
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία 
έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα 
Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
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Με την  αρίθµ. 276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  εγκρίθηκε ο  

Προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016 ο οποίος επικυρώθηκε  µε  την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-

2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου . 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του A΄ τριµήνου 
του έτους 2016 όπως παρακάτω:  
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Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 31/03/2016 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % 
Εισπραχθέντ

α % Κ.Α
. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
Η ΕΣΟ∆ΩΝ 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 16.584.735,74 2.365.110,84 14,26 2.192.873,32 13,22 92,72 

1 Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

503.400,00 218.005,32 43,31 48.933,74 9,72 22,45 

2 Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

40.000,00 105,46 0,26 105,46 0,26 100,00 

3 
Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.601.100,00 330.608,34 9,18 330.608,34 9,18 100,00 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

3.170.280,00 53.630,58 1,69 50.464,64 1,59 94,10 

5 Φόροι και εισφορές 370.100,00 28.878,75 7,80 28.878,75 7,80 100,00 

6 Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

8.842.455,74 1.730.072,39 19,57 1.730.072,39 19,57 100,00 

7 Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

57.400,00 3.810,00 6,64 3.810,00 6,64 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 5.998.233,85 615.723,46 10,27 611.068,86 10,19 99,24 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! 

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

310.246,19 73.539,81 23,70 73.539,81 23,70 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

5.389.737,66 467.524,44 8,67 467.524,44 8,67 100,00 

14 
∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 30,00 3,00 30,00 3,00 100,00 

15 
Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

271.750,00 66.214,88 24,37 65.224,88 24,00 98,50 

16 Λοιπά έκτακτα 25.000,00 8.414,33 33,66 4.749,73 19,00 56,45 
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έσοδα 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών 
ετών 

1.579.496,07 1.474.170,82 93,33 1.425.572,77 90,25 96,70 

21 Τακτικά έσοδα 1.579.496,07 1.474.170,82 93,33 1.425.572,77 90,25 96,70 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 
#DIV/

0! 0,00 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

5.684.242,14 5.665.052,90 99,66 121.808,41 2,14 2,15 

31 Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 
#DIV/

0! 0,00 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

5.684.242,14 5.665.052,90 99,66 121.808,41 2,14 2,15 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

6.775.598,68 579.128,75 8,55 575.434,95 8,49 99,36 

41 Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.093.000,00 577.968,71 18,69 574.274,91 18,57 99,36 

42 Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

3.682.598,68 1.160,04 0,03 1.160,04 0,03 100,00 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

3.848.274,62      

 
Σύνολα εσόδων 

40.470.581,10 10.699.186,7
7 

26,44 4.926.758,31 12,17 46,05 

        
        

 
Υπόλοιπο 
Ταµείου 31/3/2016 
3.290.604,89€ 

      

        

 
Ανάλυση 
Ταµιακού 
Υπολοίπου 

      

 
Έκτακτα 
Ανειδίκευτα : 
252.447,56€ 

      

 
Έκτακτα 
Ειδικευµένα : 
1.883.616,03€ 

      

 
Τακτικά : 
1.154.541,30€       
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Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 
31/03/2016 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % 
Τιµολογηθέντ

α % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %  Κ.
Α. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ
ΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3  

6 Έξοδα 21.264.076,76 18.541.952,10 114,68 4.194.982,12 19,73 3.854.720,20 3.625.738,86 17,05 86,43  

60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.103.380,62 6.055.901,02 100,78 1.230.371,42 20,16 1.219.971,42 1.215.050,25 19,91 98,75  

61 Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.103.930,05 684.494,82 161,28 126.054,74 11,42 122.616,86 121.615,92 11,02 96,48  

62 Παροχές τρίτων 2.235.573,02 1.522.823,91 146,80 585.887,31 26,21 579.740,74 564.330,31 25,24 96,32  

63 Φόροι - τέλη 112.400,00 15.200,00 739,47 3.102,87 2,76 3.102,87 3.011,25 2,68 97,05  

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 287.411,46 132.199,61 217,41 40.604,68 14,13 34.072,77 17.408,74 6,06 42,87  

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

2.015.530,81 2.015.530,81 100,00 540.282,69 26,81 540.282,69 540.282,69 26,81 100,0
0  

66 ∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.538.485,27 672.092,59 228,91 65.909,74 4,28 45.497,52 28.051,04 1,82 42,56  

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.687.365,53 7.428.709,34 103,48 1.588.999,74 20,67 1.295.666,40 1.122.219,73 14,60 70,62  

68 Λοιπά Έξοδα 180.000,00 15.000,00 1.200,00 13.768,93 7,65 13.768,93 13.768,93 7,65 100,0
0  

7 Επενδύσεις 6.455.549,60 610.577,19 1.057,29 114.144,63 1,77 105.378,50 29.322,88 0,45 25,69  

71 
Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 

462.617,00 115.621,70 400,11 1.570,65 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00  

73 Έργα 4.696.276,63 447.901,58 1.048,51 112.573,98 2,40 105.378,50 29.322,88 0,62 26,05  

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 

1.296.655,97 47.053,91 2.755,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/
0!  

75 
Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/
0! 0,00 0,00 #DIV/

0! 
#DIV/

0!  

8 
Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

12.491.621,19 5.045.705,67 247,57 
4.257.570,91 

34,08 2.031.293,72 
1.829.366,30 

14,64 42,97  

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.232.330,45 4.213.080,52 100,46 3.466.323,95 81,90 1.288.678,11 1.140.324,50 26,94 32,90  

82 Αποδόσεις 3.283.137,24 832.625,15 394,31 791.246,96 24,10 742.615,61 689.041,80 20,99 87,08  
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83 
Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/
0! 0,00 0,00 #DIV/

0! 
#DIV/

0!  

85 Προβλέψεις µη 
είσπραξης 4.976.153,50 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/

0!  

9 Αποθεµατικό 259.333,55          

 
Σύνολα 

δαπανών 
40.470.581,10 24.198.234,96 167,25 8.566.697,66 21,17 5.991.392,42 5.484.428,04 13,55 64,02  

 
 
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο 
Παυλάτο ο οποίος  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 11777/12-04-2016  
Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων Α Τριµήνου έτους 2016 η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Αργοστόλι, 12 Απριλίου 2016 Αριθµός πρωτ.: 11777  

Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 

Α` Τριµήνου έτους 2016 

Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον 
καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης» (ΟΠ∆), την εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 
του ν.4111/2013 για τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2016 σας εκθέτουµε τα εξής: 

Πίνακας Α: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου 2016 µε βάση το εγκεκριµένο 
τροποποιηµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2016 (απόφαση 276/2015 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 25942/2521/31-12-2015 απόφαση έγκρισης του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου). 

 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος Α 
Τριµήνου 
2016 1.464.019,09 64.999,00 8.940.799,90 6.497.187,37 3.652.347,75  

Εκτέλεση Π/Υ 
Α Τριµήνου 
2016 1.958.378,31 121.808,41 8.775.032,93 5.484.428,04 3.082.269,62  

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο 494.359,22 56.809,41 -165.766,97 1.012.759,33 570.078,13 846.959,36 
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Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  33,76% 87,40% -1,85% 15,58% 15,60% 9,47% 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου, 
υπάρχει θετική απόκλιση µεγαλύτερη του 10% στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων». Στην κατηγορία αυτή 
εντάσσονται οι υποοµάδες του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους. 

 

Στόχος Επίτευξη Απόκλιση 

 

Α4.1.01 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία 40.050,00 48.933,74 8.883,74 

Α4.1.02 (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία 1.000,00 105,46 -894,54 

Α4.1.03 
(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
∆ικαιώµατα 40.000,00 330.608,34 290.608,34 

Α4.1.04 
(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και 
Παροχή Υπηρεσιών 22.000,00 50.464,64 28.464,64 

Α4.1.05 (05)_Φόροι και Εισφορές  20.000,00 28.878,75 8.878,75 

Α4.1.07 (07)_Λοιπά Τακτικά 5.300,00 3.810,00 -1.490,00 

Α4.1.11 
(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας  500,00 0,00 -500,00 

Α4.1.14 (14)_∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 0,00 30,00 30,00 

Α4.1.15 (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα  53.486,09 65.224,88 11.738,79 

Α4.1.16 (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 4.749,73 4.749,73 

Α4.2.21 
(21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 1.281.683,00 1.425.572,77 143.889,77 

Α4.2.22 (22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται 0,00 0,00 0,00 
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για πρώτη φορά) 

  1.464.019,09 1.958.378,31 494.359,22 

 

Στον παραπάνω δείκτη, κατά το Α τρίµηνο σηµειώθηκε θετική απόκλιση πάνω από 10% σε σχέση µε 
το στόχο που είχε τεθεί και ιδιαίτερα στις επιµέρους οµάδες εσόδων που αφορούν στα εξής: 

-Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (01) όπου σηµειώθηκε θετική απόκλιση στην είσπραξη των 
µισθωµάτων της χρήσης (κωδ.0111) η οποία φτάνει στα 65,22% σε σχέση µε το στόχο, ενώ θετική 
απόκλιση παρουσιάζει και η είσπραξη δικαιωµάτων από ιχθυοτροφεία (0129.01). Σηµειώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη οµάδα εσόδων η παρακολούθηση της εξέλιξης ορισµένων µισθώσεων είναι συνεχής, για 
περεταίρω πιθανές σύννοµες ενέργειες όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης από την αρχή του έτους 
και ανά ∆ηµοτική Ενότητα, καταγράφονται τα αναξιοποίητα περιουσιακά στοιχεία, η δυνατότητα 
εκµετάλλευσης τους, ενώ γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο νοµιµότητας των ακινήτων 
που προκύπτουν, καθώς και για την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων αρµοδίων οργάνων 
προκειµένου αυτά να δηµοπρατηθούν – παραχωρηθούν.  

- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (03), όπου εµφανίζεται υψηλή θετική απόκλιση λόγω 
του ότι ο στόχος του µήνα Μαρτίου ποσού 40.000€ τέθηκε µε βάση τα εισπρακτικά δεδοµένα του 
αντίστοιχου µήνα στο έτος 2015 που ήταν 59.577,89€, ενώ τα έσοδα που εισπράχτηκαν τελικά στο 
έτος 2016 ήταν 330.608,34€. Σηµειώνεται ότι στη συνολική πίστωση του εσόδου στο τέλος του Α 
τριµήνου, εµφανίζεται, λόγω των µη ενσωµατωµένων υποχρεωτικών και αναγκαίων αρχικών 
τροποποιήσεων του προϋπολογισµού, µη κατανεµηµένη πίστωση ύψους 451.000€. Η πίστωση αυτή 
εµφανίζεται αντίστοιχα και στην πλευρά των εξόδων στην Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού (20) εξισορροπώντας την πιθανή µεταβολή της απόκλισης στην περίπτωση που 
αυτή ήταν και στοχοθετηµένη αλλά και την ανάγκη της υποχρεωτικής ισοσκέλισης του εσόδου.  

- «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ» (21) όπου εµφανίζει θετική απόκλιση σε σχέση µε το στόχο που είχε τεθεί 
ποσοστού 11,22%, λόγω κυρίως του αυξηµένου εσόδου από ανταποδοτικά τέλη το οποίο αφορούσε 
στους µήνες Νοέµβριο & ∆εκέµβριο (έτους 2015) και που εισπράχτηκε τον Ιανουάριο & Φεβρουάριο 
του 2016.  

Παρόλα αυτά πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχει γενικότερο θέµα υστέρησης στην είσπραξη των 
ανταποδοτικών τελών αφενός µέσω της ∆ΕΗ η οποία έως και την εκκαθάριση του µηνός Ιανουαρίου 
που έχει ενσωµατωθεί στη χρήση, φτάνει στα 1.899.400,15€, και αφετέρου λόγω των αποκλίσεων που 
παρατηρούνται κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία των ειδικής µορφής αρχείων που µας παρέχει η 
∆ΕΗ, όπως στην δηλωµένη παλαιότητα των ηλεκτροδοτούµενων κτιρίων, στα τετραγωνικά µέτρα 
δηλωµένων επιφανειών ως κοινόχρηστων χώρων κλπ. για τις οποίες γίνονται ενέργειες 
επαναπροσδιορισµού τους. 

Υπενθυµίζουµε ότι το κριτήριο των «Ιδίων Εσόδων» κατά το ∆ τρίµηνο του έτους 2015 σηµείωσε 
αρνητική απόκλιση πάνω από 10% (-20,91%) ενώ σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 
7261/2013 του Παρατηρητηρίου στην περίπτωση που κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους, η εκτέλεση 
του προϋπολογισµού αποδώσει για πρώτη φορά αρνητική απόκλιση άνω του 10%, η απόκλιση αυτή 
συνυπολογίζεται κατά την εξέταση των αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου του επόµενου 
οικονοµικού έτους. Με βάση την απόκλιση του κριτηρίου για το Α τρίµηνο του έτους 2016 λαµβάνοντας 
υπόψη και τα παραπάνω, θεωρούµε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ενεργοποίησης των σχετικών άρθρων 
(άρθρο 3 παρ.γ της ΚΥΑ 7261/2013) που προβλέπουν υποχρεωτική προσαρµογή - αναµόρφωση του 



 

 

569 

Προϋπολογισµού µετά από συνεχόµενες σε δυο τρίµηνα αρνητικές επιδόσεις (µεγαλύτερες από -10%) 
στο ύψος πιο ρεαλιστικών στόχων.  

Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» (έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
παρελθόντα έτη), παρουσιάζει θετική απόκλιση µεγαλύτερη από 10% στο Α τρίµηνο (87,40%). Στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες κωδικών του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά 
τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους. 

 

Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα 
∆ιαγραφές / 
Παραγραφές 

Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

3211 
Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 109.025,13 109.894,97 2.909,87 336,29 

3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 551.811,18 663.860,25 184,74 32.390,24 

3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 107.331,64 112.481,60 50,49 2.095,69 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.273,64 1.273,64 0,00 0,00 

3217 
Εισφορά λόγω ένταξης ή 
επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 1.286,39 1.286,39 0,00 0,00 

3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε 372.029,06 374.000,70 723,06 169,38 

3218.02 
Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων 
Π.Ε 51.366,67 51.761,85 0,00 147,52 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 424.143,11 440.742,14 208,94 6.371,12 

3218.04 

Τακτικά έσοδα επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευµατιών 370.647,58 403.486,37 664,18 8.968,90 

3219.01 Λοιπά έσοδα 622.458,29 605.980,23 734,39 9.309,00 

3219.02 

Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , 
δηµοτικής αγοράς και λοιπών 
ενοικίων 1.066.379,33 1.069.645,60 6.972,38 42.567,01 

3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 92.448,42 85.977,24 0,00 0,00 

3219.04 
Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης 
πεζοδροµίων 391.687,69 404.614,77 2.131,85 4.564,04 

3219.05 
Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο 
ενοικίων ΟΓΑ 4.716,20 4.721,50 0,00 12,90 
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3219.06 Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός φόρος 150.228,86 153.415,94 0,00 133,72 

3219.07 ∆ικαίωµα βοσκησίµων εκτάσεων 7.124,93 7.938,59 0,00 2.252,40 

3219.09 
Τέλη από Ενοίκια Τουριστικού 
Περιπτέρου 158.407,77 159.575,18 0,00 547,22 

3219.11 Έσοδα από Παραβάσεις ΚΟΚ 260.560,08 253.918,42 360,00 1.887,40 

3219.12 Έσοδα από ενοίκια Παραλίας 162.200,83 184.131,16 0,00 1.608,55 

3219.13 Έσοδα από Προσαυξήσεις 740,27 927,10 0,00 68,99 

3219.18 
Μισθώµατα Καλιεργήσιµης Γής 
(άρθρο 255 ∆ΚΚ) 3.881,08 3.881,08 1.597,44 0,00 

3219.20 
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων από οικοδοµικά υλικά. 3.159,88 3.257,38 0,00 0,00 

3219.21 
Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 
1900/90) 2.251,79 2.251,79 0,00 0,00 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 636.059,86 651.004,37 2.734,30 6.058,04 

3219.23 
Έσοδα από διάφορες 
καταλογιστικές αποφάσεις 3.377,17 3.377,17 0,00 0,00 

3219.26 Έσοδα από αφαλάτωση νερού  2.133,40 2.133,40 0,00 0,00 

3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 56.603,31 59.308,29 0,00 65,10 

3219.30 
Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς 
απόδοση  2.026,66 0,00 0,00 517,50 

3219.31 Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων 365,65 0,00 0,00 87,53 

 ΣΥΝΟΛΟ 321 5.615.725,87 5.814.847,12 19.271,64 120.158,54 

      

3221.01 

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 
µπορούν να ενταχθούν στις 
ανωτέρω τάξεις  43.668,11 2.660,50 0,00 0,00 

3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 14.048,02 14.839,86 6,62 1.257,28 

3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 10.800,14 11.230,91 5,26 392,59 
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 ΣΥΝΟΛΟ 322 68.516,27 28.731,27 11,88 1.649,87 

 ΣΥΝΟΛΟ 32 5.684.242,14 5.843.578,39 19.283,52 121.808,41 

 

Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσίασε στο Α τρίµηνο θετική απόκλιση καθώς η 
εφαρµογή του ν.4321/2015 (100 δόσεις) αλλά και των προηγούµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων που 
τακτοποιούσε ληξιπρόθεσµες οφειλές µε ευνοϊκούς όρους, έγιναν αυστηρότερες στην τήρηση τους σε 
σχέση µε την µηνιαία επιβάρυνση λόγω αύξησης του επιτοκίου κάτι που και εισπρακτικά καταγράφηκε. 
Με την αλλαγή των όρων περί «απώλειας» των ρυθµίσεων, κάποιοι χρεώστες απώλεσαν τις ευνοϊκές 
ρυθµίσεις που είχαν υπαχθεί µε αποτέλεσµα να επανέλθει και να εισπραχτεί το υπόλοιπο των 
βεβαιωµένων οφειλών τους µαζί µε ποσοστό από τις αναλογούσες σε αυτό επιβαρύνσεις οι οποίες µε 
τη ρύθµιση είχαν διαγραφεί. Επιπρόσθετα µε τις ενέργειες και την εφαρµογή αναγκαστικών µέτρων 
είσπραξης σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε (κατάσχεση εις χείρας τρίτου κλπ.) σε οφειλές για τις οποίες υπήρχε 
κίνδυνος παραγραφής το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2015, εισπράχθηκαν απαιτήσεις κυρίως από 
ύδρευση – αποχέτευση, τέλη παρεπιδηµούντων και οφειλές µισθώσεων. 

Σε κάθε περίπτωση και προκειµένου ο ∆ήµος να διασφαλίζει την απαραίτητη ταµιακή ρευστότητά του, 
πρέπει να συνεχιστεί η εντατικοποίηση της ενηµέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους προς το 
∆ήµο, η παροχή ταµιακών διευκολύνσεων σε οφειλέτες σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί «πάγιας» 
ρύθµισης ή άλλης νοµοθετικής ρύθµισης που πιθανών να προκύψει αλλά και η ταυτόχρονη εφαρµογή 
των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.  

Το «Σύνολο Εσόδων» παρουσιάζει συνολικά αρνητική απόκλιση ενώ σε επιµέρους κατηγορίες 
εσόδων και σε σχέση µε το στόχο που είχε τεθεί εµφανίζονται τα παρακάτω : - «Επιχορηγήσεις για 
λειτουργικές δαπάνες» (Α1) παρουσίασαν θετική απόκλιση σε ποσοστό 25,86% στην υποοµάδα των 
εσόδων από «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας 
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» η οποία είχε στοχοθετηθεί µε βάσει τις εισπράξεις του 2015 ενώ 
στο Α τρίµηνο του 2016 εισπράχθηκαν 76.190,00€. Επίσης στην κατηγορία «Εξόφληση οφειλών 
Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Λειτουργικές και Επενδυτικές ∆απάνες», 
αρνητική απόκλιση 273.899,85€ δηλαδή στο σύνολο του ποσού που είχε στοχοθετηθεί. Ακολούθως τα 
έσοδα από «Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών από τις πληµµύρες της 25ης 
Σεπτεµβρίου 2015 (ΣΑΕ 055)» παρουσίασαν θετική απόκλιση κατά το ποσό των 73.539,81€ το οποίο 
δεν είχε προβλεφθεί και στοχοθετηθεί. - «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις» (Α3) παρουσίασαν αρνητική 
απόκλιση 52,81% (Στόχος 990.780,12€, επίτευξη 467.524,44€, απόκλιση 523.255,68€), που όµως 
σύµφωνα µε την υπ` αρίθµ.30040/2013 ΚΥΑ, η κατηγορία αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη για την 
υποχρεωτική αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων. Ενδεικτικά στην οµάδα αυτή εισπράχτηκαν 
έσοδα από «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων (ΣΑΤΑ)», ΚΑΕ 1311.00 ποσό 77.802,50€ σε 
σχέση µε το στοχοθετηµένο ποσό των 233.407,50€. Για το έργο «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη 
περιοχή ∆.Ε. Ελειού Πρόννων (πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης) εισπράχτηκε το ποσό των 
167.561,78€ ενώ για το έργο Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. Λειβαθούς 
(Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης) εισπράχθηκαν 222.160,16€ και τα οποία εξοφλήθηκαν 
συµψηφιστικά µε αντίστοιχα χρηµατικά εντάλµατα, λόγω ότι τα παραπάνω έργα πληρώνονται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Σηµειώνουµε τέλος, ότι στο σύνολο των Εσόδων (Πίνακας Α) συµπεριλαµβάνεται και το ποσό των 
3.552.331,10€ που αντιστοιχεί στο προϋπολογιζόµενο ύψος ταµειακών διαθεσίµων, ενώ το 
πραγµατικό υπόλοιπο που µεταφέρθηκε µε σχετική τροποποίηση και περιλαµβάνεται στα 
εισπραχθέντα υπόλοιπα (εκτέλεση), ανήλθε τελικά στα 3.848.274,62€.  
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Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση σε ποσοστό 15,58% καθώς οι πληρωµές 
βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο από τις στοχοθετηµένες. Στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών 
εµφανίζονται µε θετική απόκλιση σε ποσοστό 19,04% το κόστος προσωπικού (Β1 του πίνακα 
στοχοθεσίας). Σε αυτή την κατηγορία λαµβάνοντας υπόψη ότι η στοχοθεσία συντάχθηκε τον Αύγουστο 
του 2015 όπως και ο Προϋπολογισµός αλλά και λόγω της επερχόµενης εφαρµογής του νέου 
µισθολογίου, οι πιστώσεις που αφορούν στην µισθοδοσία υπολογίστηκαν αυξηµένες, ενώ µέρος του 
κόστους που στοχοθετήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο εξοφλήθηκε από ΚΑΕ δαπανών 
παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) της οµάδας Β5 (15/ήµερο ∆εκεµβρίου 2015).  

Ακολούθως από τις κατηγορίες των δαπανών για επενδύσεις (Β4 του πίνακα στοχοθεσίας) και 
πληρωµές παρελθόντων ετών (Β5) δόθηκε υποχρεωτικά προτεραιότητα στην εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κάτι που καταγράφεται και στις αποκλίσεις των 
κατηγοριών σε σχέση µε τους στόχους. Στις δαπάνες για επενδύσεις πληρώθηκαν 29.322,88€ ενώ τα 
σύνολα που διαµορφώθηκαν σε αυτό το τρίµηνο, στην κατηγορία πληρωµές παρελθόντων ετών 
ανήλθαν στα 1.098.141,26€ ο στόχος, στα 1.140.324,50€ η επίτευξη και -42.183,24€ η απόκλιση (-
3,84%). Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται η εξόφληση προνοιακών επιδοµάτων 
(καταχωρηµένα παραστατικά από το ∆εκέµβρη του 2015) ποσού 373.447,07€, οι συµψηφισµοί των 
έργων της αγροτικής οδοποιίας που αναφέρθηκαν και στα έσοδα τα οποία πληρώθηκαν από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ (καταχωρηµένα από τον ∆εκέµβρη του 2015), αλλά και πληρωµές σε αµοιβές προσωπικού 
(15/ήµερο ∆εκεµβρίου 2015), σε απόδοση σχετικών κρατήσεων, σε πληρωµές αποζηµιώσεων βάσει 
δικαστικών αποφάσεων, σε απόδοση ηµερήσιων αποζηµιώσεων και έξοδα κίνησης ποσού 
213.587,37€ Στην κατηγορία των µεταβιβάσεων σε τρίτους (Β6 του πίνακα στοχοθεσίας) εµφανίζεται 
αρνητική απόκλιση σε ποσοστό 42,14% και ποσό 550.831,91. Σε συνολικά ποσά, µη 
συµπεριλαµβανοµένων των προνοιακών επιδοµάτων, η κατηγορία εµφανίζεται µε 1.306.975,26€ στόχο 
και 756.143,35€ επίτευξη (µεταβιβάσεις). Οι πληρωµές στην κατηγορία αυτή εµφανίζονται µειωµένες 
σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στα νοµικά πρόσωπα ΟΚΑΠ, ΚΕ∆ΗΚΕ καθώς και στον τοπικό ΦΟ∆ΣΑ. 
Οι αποδόσεις σε αυτά ήταν αντίστοιχα 104.166,67€ µε απόκλιση 33,33%, 120.000,00€ µε απόκλιση 
50% και 416.666,68€ µε απόκλιση 69,44%. Στις σχολικές επιτροπές οι µεταβιβάσεις εµφανίζονται 
µειωµένες σε σχέση µε τη στοχοθεσία η οποία βασίστηκε στα πληρωθέντα του έτους 2015 µε ποσό 
απόδοσης 31.910,00€. Στις Σχολικές επιτροπές επίσης είχε στοχοθετηθεί ως έκτακτη επιχορήγηση, η 
απόδοση ποσού 85.000€ από ίδια έσοδα του ∆ήµου, από τα οποία µε την υπ` αρίθµ. 11/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποδόθηκε η πρώτη δόση (50%) ποσού 42.500€ τους µήνες 
Φεβρουάριο (17.500€) και Απρίλιο (25.000€). Σε αυτή την κατηγορία δαπανών αποδόθηκαν επίσης 
χρηµατικά βοηθήµατα σε άπορους δηµότες ποσού 10.000€ αλλά και επιχορηγήσεις σε αθλητικά 
σωµατεία 5.000€. 

Στην κατηγορία των λοιπών λειτουργικών δαπανών (Β7 του πίνακα στοχοθεσίας) εµφανίζεται αρνητική 
απόκλιση ποσοστού 103,38% µε συνολικά ποσά 367.867,99€ στόχο, 748.186,19€ απόδοση και 
380.318,20€ απόκλιση. Οι αυξηµένες πληρωµές σε αυτή την κατηγορία στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 
αφορούν στην δαπάνη ηλεκτροδότησης του ∆ήµου, η οποία για τους πρώτους µήνες του έτους, µε 
βάση τα δεδοµένα του έτους 2015 καθώς και την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισµού, δεν τέθηκε 
στόχος.  

Σηµειώνεται τέλος ότι συνολικά οι µη κατανεµηµένες πιστώσεις εξόδων στον Πίνακα Στοχοθεσίας που 
προκύπτουν λόγω των τροποποιήσεων του προϋπολογισµού, επηρεάζουν θετικά τις αποκλίσεις διότι 
διευρύνουν συνολικά την διαφορά των πιστώσεων µε τις πραγµατοποιηθείσες πληρωµές. Συνεπώς 
και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού η οποία προβλέπεται να 
συµπεριλαµβάνει και τις µη κατανεµηµένες πιστώσεις βασιζόµενη στα τελικά διαµορφωθέντα στοιχεία 
(«τεκµαρτούς στόχους»), θα παρουσιάζει διευρυµένες θετικές αποκλίσεις εξόδων. Αντίστοιχα θα 
εµφανίζονται και µεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις στα έσοδα οι οποίες βέβαια όπως αποτυπώνεται 
και στον πίνακα στοχοθεσίας (στήλη «µη κατανεµηµένα»), είναι συνολικά λιγότερες από την θετική 
επίπτωση των υπολειπόµενων εξόδων σε σχέση µε το στόχο. Η ανάγκη για την παραπάνω 
αποσαφήνιση προκύπτει από το γεγονός ότι η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την αλλαγή της στοχοθεσίας 
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µέσα στη χρήση πάρα µόνο µια φορά ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγµατοποιείται αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού. 

Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» σε σχέση µε τις τελικές υποχρεώσεις της χρήσης 2015, 
παρουσιάζουν θετική απόκλιση. Το επίπεδο των «υποχρεώσεων» µετά από τις ενυπόγραφες 
δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει (υπ` αρίθµ. 14654/9-4-2013 Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης 
Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων) και σε σχέση µε την αποφυγή επέµβασης των Εκλεκτικών Κλιµακίων 
(ΦΕΚ 2015/24-07-2014) του Υπουργείου Οικονοµικών που εξετάζουν µεταξύ άλλων και τους λόγους 
που αυτές δηµιουργούνται, παρουσιάζει µείωση 15,60%. Αυτό αποτυπώνεται στο Μητρώο 
∆εσµεύσεων του ∆ήµου κατά το τέλος του Α τριµήνου του έτους 2016 µη επηρεάζοντας το καθοριστικό 
για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης κριτήριο της «σύνθετης απόκλισης» του 
συνόλου των εσόδων σε σχέση µε το σύνολο εξόδων και των απλήρωτων υποχρεώσεων (κριτήριο 
άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013). Στο τέλος του Α τριµήνου η παραπάνω καθοριστική σχέση εµφανίζεται 
σε θετικά επίπεδα (9,47%) λόγω του ότι επηρεάζεται από την υψηλή θετική απόκλιση που παρουσιάζει 
το σύνολο των εξόδων παρόλο που υπάρχει αρνητική απόκλιση στα συνολικά έσοδα. Πρέπει να 
σηµειωθεί σχετικά µε το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που εµφανίζονταν στις 31/12/2015, ότι 
αυτές περιελάµβαναν υποχρεώσεις οι οποίες «τυπικά» ή στιγµιαία αποτυπώνονταν στο Μητρώο 
∆εσµεύσεων καθώς στις αρχές στην επόµενης χρονιάς εξοφλήθηκαν – συµψηφίστηκαν µε αποτέλεσµα 
το ύψος να διαµορφωθεί σε χαµηλότερα επίπεδα. Στις υποχρεώσεις αυτές συµπεριλαµβάνονταν και 
δαπάνες θα συµψηφιστούν τον µήνα Απρίλιο (έργα που εξοφλούνται από το περιφερειακό Ταµείο 
Ιονίων Νήσων) και που θα επηρεάσουν αυτή την περίοδο το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων 
όπως αυτές αποτυπώνονται στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου. 

Τα στοιχεία Ισολογισµού που εµφανίζονται στο τέλος του Α τριµήνου σε κάποιες βασικές κατηγορίες 
λογιστικών µεγεθών είναι το σύνολο των υποχρεώσεων σε προµηθευτές στις 31/03/2015, το οποίο 
εµφανίζεται µειωµένο σε σχέση µε το τέλος του έτους 2015 και ανήλθε στα 2.834.662,04€, το σύνολο 
των απαιτήσεων του ∆ήµου από τρίτους (Χρεώστες) που ανήλθε στα 5.772.428,46€ ενώ το ύψος του 
συνολικού υπολοίπου των ∆ανείων ανήλθε στα 9.554.677,91€. 

Τέλος σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του Α τριµήνου και την επίτευξη των στόχων, η πορεία του 
βασικού κριτηρίου της «σύνθετης απόκλισης» ως καθοριστικό κριτήριο που θέτει το Παρατηρητήριο µε 
την συγκράτηση των δαπανών, την µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε περιορισµό 
στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την Οικονοµική Επιτροπή και την 
περεταίρω εντατικοποίηση των ενεργειών για αύξηση της εισπραξιµότητας κατά τους επόµενους µήνες, 
θεωρούµε ότι δεν θα δηµιουργήσει µελλοντικά µεγάλες αποκλίσεις (>-10%).  
 
   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών : Γεράσιµος Ε.Παυλάτος . 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί στο Τρίµηνο αυτό η 
εισπραξηµότητα των εσόδων  του ∆ήµου ήταν πολύ χαµηλή. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος   –Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης 
Λυκούδης και Κωνσταντάκης Άγγελος  . 
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των 

στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

      ---     την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 
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  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε 
την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του  Α Τριµήνου του έτους 2016. 

− Την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισµού του Α’ τρίµηνου του έτους 2016 
υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2016, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 31/03/2016 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 16.584.735,74 2.365.110,84 14,26 2.192.873,32 13,22 92,72 

1 Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

503.400,00 218.005,32 43,31 48.933,74 9,72 22,45 

2 Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

40.000,00 105,46 0,26 105,46 0,26 100,00 

3 
Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.601.100,00 330.608,34 9,18 330.608,34 9,18 100,00 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

3.170.280,00 53.630,58 1,69 50.464,64 1,59 94,10 

5 Φόροι και εισφορές 370.100,00 28.878,75 7,80 28.878,75 7,80 100,00 

6 Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

8.842.455,74 1.730.072,39 19,57 1.730.072,39 19,57 100,00 

7 Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

57.400,00 3.810,00 6,64 3.810,00 6,64 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 5.998.233,85 615.723,46 10,27 611.068,86 10,19 99,24 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

12 
Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 

310.246,19 73.539,81 23,70 73.539,81 23,70 100,00 
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δαπανών 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

5.389.737,66 467.524,44 8,67 467.524,44 8,67 100,00 

14 
∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 30,00 3,00 30,00 3,00 100,00 

15 
Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

271.750,00 66.214,88 24,37 65.224,88 24,00 98,50 

16 Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

25.000,00 8.414,33 33,66 4.749,73 19,00 56,45 

2 
Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

1.579.496,07 1.474.170,82 93,33 1.425.572,77 90,25 96,70 

21 Τακτικά έσοδα 1.579.496,07 1.474.170,82 93,33 1.425.572,77 90,25 96,70 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

5.684.242,14 5.665.052,90 99,66 121.808,41 2,14 2,15 

31 Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

5.684.242,14 5.665.052,90 99,66 121.808,41 2,14 2,15 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

6.775.598,68 579.128,75 8,55 575.434,95 8,49 99,36 

41 Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.093.000,00 577.968,71 18,69 574.274,91 18,57 99,36 

42 Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

3.682.598,68 1.160,04 0,03 1.160,04 0,03 100,00 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

3.848.274,62      

 Σύνολα εσόδων 40.470.581,10 10.699.186,77 26,44 4.926.758,31 12,17 46,05 

        
        

 
Υπόλοιπο Ταµείου 
31/3/2016 
3.290.604,89€ 

      

        

 
Ανάλυση 
Ταµιακού 
Υπολοίπου 

      

 
Έκτακτα 
Ανειδίκευτα : 
252.447,56€ 

      

 
Έκτακτα 
Ειδικευµένα : 
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1.883.616,03€ 

 
Τακτικά : 
1.154.541,30€ 

      

        

 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων A΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2016, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα : 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 
31/03/2016 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % 
Τιµολογηθέντ

α % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %  
Κ.
Α. 

ΑΝΑΚΕ
ΦΑΛΑΙΩ

ΣΗ 
ΕΞΟ∆Ω

Ν 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 
 

6 Έξοδα 21.264.076,76 18.541.952,10 114,68 4.194.982,12 19,73 3.854.720,20 3.625.738,86 17,0
5 86,43  

60 
Αµοιβές και 
έξοδα 
προσωπικο
ύ 

6.103.380,62 6.055.901,02 100,78 1.230.371,42 20,16 1.219.971,42 1.215.050,25 19,9
1 98,75  

61 
Αµοιβές 
αιρετών και 
τρίτων 

1.103.930,05 684.494,82 161,28 126.054,74 11,42 122.616,86 121.615,92 11,0
2 96,48  

62 Παροχές 
τρίτων 2.235.573,02 1.522.823,91 146,80 585.887,31 26,21 579.740,74 564.330,31 25,2

4 96,32  

63 Φόροι - 
τέλη 112.400,00 15.200,00 739,47 3.102,87 2,76 3.102,87 3.011,25 2,68 97,05  

64 
Λοιπά 
Γενικά 
έξοδα 

287.411,46 132.199,61 217,41 40.604,68 14,13 34.072,77 17.408,74 6,06 42,87  

65 

Πληρωµές 
για την 
εξυπηρέτησ
η δηµοσίας 
πίστεως 

2.015.530,81 2.015.530,81 100,00 540.282,69 26,81 540.282,69 540.282,69 26,8
1 

100,0
0  

66 
∆απάνες 
προµήθειας 
αναλωσίµω
ν 

1.538.485,27 672.092,59 228,91 65.909,74 4,28 45.497,52 28.051,04 1,82 42,56  

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσε
ις σε 
τρίτους 

7.687.365,53 7.428.709,34 103,48 1.588.999,74 20,67 1.295.666,40 1.122.219,73 14,6
0 70,62  

68 Λοιπά 
Έξοδα 180.000,00 15.000,00 1.200,

00 13.768,93 7,65 13.768,93 13.768,93 7,65 100,0
0  

7 Επενδύσεις 6.455.549,60 610.577,19 1.057,
29 114.144,63 1,77 105.378,50 29.322,88 0,45 25,69  

71 Αγορές 462.617,00 115.621,70 400,11 1.570,65 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

 

577 

κτιρίων, 
τεχνικών 
έργων και 
προµήθειες 
παγίων 

73 Έργα 4.696.276,63 447.901,58 1.048,
51 112.573,98 2,40 105.378,50 29.322,88 0,62 26,05  

74 

Μελέτες, 
έρευνες, 
πειραµατικέ
ς εργασίες 
κλπ 

1.296.655,97 47.053,91 2.755,
68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/

0!  

75 

Τίτλοι 
πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχέ
ς σε 
επιχειρήσεις
) 

0,00 0,00 #DIV/0
! 0,00 #DIV/0

! 0,00 0,00 #DIV
/0! 

#DIV/
0!  

8 

Πληρωµές 
Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις 
και 
προβλέψει
ς 

12.491.621,19 5.045.705,67 247,57 

4.257.570,91 

34,08 2.031.293,72 

1.829.366,30 

14,6
4 42,97  

          
81 

Πληρωµές 
Π.Ο.Ε. 4.232.330,45 4.213.080,52 100,46 

3.466.323,95 
81,90 1.288.678,11 

1.140.324,50 
26,9

4 32,90  

82 Αποδόσεις 3.283.137,24 832.625,15 394,31 
791.246,96 24,10 742.615,61 689.041,80 

20,9
9 87,08  

83 

Επιχορηγού
µενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσε
ων Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0
! 0,00 #DIV/0

! 0,00 0,00 #DIV
/0! 

#DIV/
0!  

85 
Προβλέψεις 
µη 
είσπραξης 

4.976.153,50 0,00 #DIV/0
! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/

0!  

9 Αποθεµατικό 259.333,55          

 
Σύνολα 
δαπανώ

ν 
40.470.581,10 24.198.234,96 167,25 8.566.697,66 21,17 5.991.392,42 5.484.428,04 13,5

5 64,02  

 
Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
                                                                                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
 
                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
         H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
     Σοφία Γαρµπή  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 

 
 


