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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 14ης (ΤΑΚΤΙΚΗΣ ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου
την 3η Ιουνίου 2020.
Στο Αργοστόλι σήμερα την 3

η

Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη

και ώρα

12:00 συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ55/Α/11-03-2020)

και το αριθ. πρωτ.

18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) σε
τακτική συνεδρίαση τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 8222/29-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19 -07-2018).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7)
μελών δήλωσαν ότι συμμετέχουν τα πέντε (5) και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

2. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3.ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
5.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
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Στην συνεδρίαση επίσης παρίσταται, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Φραντζής
Νικόλαος.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 81 /2020

ΑΔΑ:

6ΞΛΟ46ΜΓΤΤ-ΕΓΣ

Άσκηση ένδικου μέσου έφεσης κατά της με αριθ. Α 597/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών.
Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος

κηρύσσοντας την έναρξη της

συνεδρίασης

ο

εισηγούμενος το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Άσκηση ένδικου μέσου έφεσης κατά της με αριθ. Α
597/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την
με αριθ. πρωτ. 8106/28-05-2020 εισήγηση της

Προϊσταμένης

της Νομικής Υπηρεσίας δικηγόρο

Κεφαλληνίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Στις 27-05-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθ. Α597/2020 απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία απορρίφθηκε η από 28-12-2015 προσφυγή του πρώην Δήμου
Κεφαλλονιάς κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ακύρωση της με αριθ. Μ18/2015 Πράξης Επιβολής Προστίμου
συνολικού ποσού 31.649,44 ευρώ λόγω μη αναγραφής εργαζομένου στον Πίνακα Προσωπικού (Ε4).
Το Δικαστήριο ειδικότερα έκρινε, παρά τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος Δήμου, ότι οι τρεις (3)
εργαζόμενοι οι οποίοι κατά τον επιτόπιο έλεγχο οργάνων του ΙΚΑ βρέθηκαν να απασχολούνται στο
σπήλαιο της Δρογκαράτης συνδέονταν με το Δήμο με σχέση εξαρτημένης εργασίας και κατά συνέπεια
κατά την άποψη του Δικαστηρίου, ήταν αναγκαία η αναγραφή τους στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού.
Προς απόδειξη δε το Δικαστήριο επικαλείται μεταξύ άλλων το περιεχόμενο των υπογραφεισών
συμβάσεων εργασίας, κρίνοντας ότι ορθώς επιβλήθηκε στο Δήμο το ως άνω πρόστιμο.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ο Δήμος δύναται να ασκήσει έφεση προκειμένου να επανεκτιμηθούν
σε δεύτερο βαθμό οι ισχυρισμοί και οι ενστάσεις του.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων.
Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση έφεσης κατά
της με αριθ. Α597/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών εξουσιοδοτώντας την
υπογράφουσα την παρούσα πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου να προβεί στην κατάθεση αυτής και να
παραστεί κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί.
Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν για την άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. Α 597/2020
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών εξουσιοδοτώντας την πληρεξούσια δικηγόρο του
Δήμου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ,να προβεί στην κατάθεση αυτής και να παραστεί κατά τη συζήτηση της
όποτε αυτή οριστεί.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία Σπαθής Σταύρος –
Μινέτος Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν
4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)
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 την με αριθ. πρωτ. 8106/28-05-2020 παραπάνω εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας
 την πρόταση του Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Την άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. Α 597/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών.

2)

Εξουσιοδοτεί

την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να προβεί στην

κατάθεση της εν λόγω έφεσης και να παραστεί κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82/2020

ΑΔΑ: Ω3ΨΣ46ΜΓΤΤ-29Σ

Άσκηση ένδικου μέσου έφεσης κατά της με αριθ. Α 663/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών.
Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος

κηρύσσοντας την έναρξη της

συνεδρίασης

ο

εισηγούμενος το 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Άσκηση ένδικου μέσου έφεσης κατά της με αριθ. Α
663/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την
με αριθ. πρωτ. 8107/28-05-2020 εισήγηση της

Προϊσταμένης

της Νομικής Υπηρεσίας δικηγόρο

Κεφαλληνίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Στις 27-05-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθ. Α663/2020 απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία απορρίφθηκε η από 22-12-2015 προσφυγή του πρώην Δήμου
Κεφαλλονιάς κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ακύρωση της με αριθ. Μ19/2015 Πράξης Επιβολής Προστίμου
συνολικού ποσού 63.301.04 ευρώ λόγω μη αναγραφής εργαζομένου στον Πίνακα Προσωπικού (Ε4).
Το Δικαστήριο ειδικότερα έκρινε, παρά τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος Δήμου, ότι οι πέντε
(5) εργαζόμενοι οι οποίοι κατά τον επιτόπιο έλεγχο οργάνων του ΙΚΑ βρέθηκαν να απασχολούνται στο
λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης συνδέονταν με το Δήμο με σχέση εξαρτημένης εργασίας και κατά συνέπεια
κατά την άποψη του Δικαστηρίου, ήταν αναγκαία η αναγραφή τους στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού.
Προς απόδειξη δε το Δικαστήριο επικαλείται μεταξύ άλλων το περιεχόμενο των υπογραφεισών
συμβάσεων εργασίας, κρίνοντας ότι ορθώς επιβλήθηκε στο Δήμο το ως άνω πρόστιμο.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ο Δήμος δύναται να ασκήσει έφεση προκειμένου να επανεκτιμηθούν
σε δεύτερο βαθμό οι ισχυρισμοί και οι ενστάσεις του.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων.
Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση έφεσης κατά
της με αριθ. Α633/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών εξουσιοδοτώντας την
υπογράφουσα την παρούσα πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου να προβεί στην κατάθεση αυτής και να
παραστεί κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί.

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν για την άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. Α 663/2020
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών εξουσιοδοτώντας την πληρεξούσια δικηγόρο του
Δήμου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ,να προβεί στην κατάθεση αυτής και να παραστεί κατά τη συζήτηση της
όποτε αυτή οριστεί.
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Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία Σπαθής Σταύρος –
Μινέτος Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν
4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)
 την με αριθ. πρωτ. 8107/28-05-2020 παραπάνω εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας
 την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Την άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. Α 663/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών.
2. Εξουσιοδοτεί

την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να προβεί στην

κατάθεση της εν λόγω έφεσης και να παραστεί κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 83/2020
ΑΔΑ : 6ΔΤΣ46ΜΓΤΤ-309
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την « Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την
λειτουργία :α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή
της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της
σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»
ο

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούμενος το 3 θέμα
ημερήσιας διάταξης: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών,
ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών
για την λειτουργία :α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την
υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων», έθεσε υπόψη των Μελών
της Επιτροπής τα παρακάτω :

Με την 150 /1-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αριθ. 1/2020 Μελέτη του
Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου και καθορίσθηκε ο τρόπος
εκτέλεσης του Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια με τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Δημόσιου Διαγωνισμού του άρθρου 27 του ν. 4412/16 μέσω ΕΣΣΗΔΗΣ.

Παρακαλείστε για την έγκριση του παρακάτω σχεδίου της διακήρυξης και την κατάρτιση των όρων της εν
λόγω προμήθειας

όπως συντάχθηκε από Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού & Παιδείας το οποίο

αναλυτικά έχει ως εξής :
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ

Πόλη

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

28100

Τηλέφωνο

2671360153, 2671360182

Φαξ

26710 22572

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@kefallonia.gov.gr, oikonomikhi@kefallonia.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κουστουμπάρδη Σοφία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kefallonia.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αργοστολίου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες»
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :



Δήμος Αργοστολίου, κα Κουστουμπάρδη Σοφία, τηλ. 2671360153, 2671360182, email: prom@kefallonia.gov.gr,
oikonomikhi@kefallonia.gov.gr
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) :
http://www.kefallonia.gov.gr
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:
I.
ο Δήμος Αργοστολίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 70.6699.23 «Προμήθεια παγωτών,
ποτών, αναψυκτικών, και λοιπών εμπορευμάτων και πρώτων υλών» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου
II.
και το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου (Δ.Γ.Α.). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 10.6654.01,
10.6654.02, 10.6654.03, 10.6654 σχετικέςπιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και 2021 του
Δ.Γ.Α.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου,
κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: : α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & β) του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την
υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»
Ειδικότερα για τον Δήμο Αργοστολίου απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να προβεί στην τοποθέτηση των ψυγείων συντήρησης
παγωτών και συγκεκριμένα δύο (2) ψυγείων συντήρησης παγωτών στο κυλικείο του Πλατύ Γιαλού και στην τοποθέτηση των
ψυγείων συντήρησης νερών μπύρας αναψυκτικών και συγκεκριμένα δύο (2) ψυγείων συντήρησης νερών μπύρας αναψυκτικών στο
κυλικείο του Πλατύ Γιαλού. Καθώς και την απαραίτητηκαφεμηχανή για το κυλικείο.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
15000000-8(τρόφιμα) / 15555000-3, 15555100-4 (παγωτό και συναφή προϊόντα) / 15982000-5(αναψυκτικά) / 159110007(οινοπνευματώδη ποτά)/15981000-8(μεταλλικό νερό ) /15961000-2(μπύρα)/ 03221200-8 (οπωροκηπευτικά) /156125006(προϊόντα αρτοποιίας ) / 15810000-9(Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα)/ 15811100-7(ψωμί)
/15612500-6 Είδη Κρεοπωλείου/ 15119000-5(διάφορα κρέατα) / & 15220000-6(Κατεψυγμένα ψάρια)/ 15331100-8 Κατεψυγμένα
Λαχανικά / 15311000-1 Κατεψυγμένες Πατάτες
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «1η ΟΜΑΔΑΤΡΟΦΙΜΑ -ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-(CPV: 15000000-8) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αργοστολίου »,
εκτιμώμενης αξίας 21.110,30€ πλέον ΦΠΑ .
ΤΜΗΜΑ 2 : «2η ΟΜΑΔΑ- ΠΑΓΩΤΑ (CPV: 15555000-3, 15555100-4) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αργοστολίου », εκτιμώμενης αξίας
20.419,82€ πλέον ΦΠΑ .
ΤΜΗΜΑ 3 : «3η ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ(CPV: 15982000-5) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αργοστολίου », εκτιμώμενης αξίας
12.115,82€ πλέον ΦΠΑ ...
ΤΜΗΜΑ 4 : «4η ΟΜΑΔΑ -ΠΟΤΑ(CPV: 15911000-7) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αργοστολίου », εκτιμώμενης αξίας 735,10€ πλέον
ΦΠΑ .
ΤΜΗΜΑ 5 : «5η ΟΜΑΔΑ -ΝΕΡΟ (CPV: 15981000-8) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αργοστολίου », εκτιμώμενης αξίας 4.133,76€
πλέον ΦΠΑ .
ΤΜΗΜΑ 6 : «6η ΟΜΑΔΑ -ΜΠΥΡΑ (CPV: 15961000-2) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αργοστολίου », εκτιμώμενης αξίας 4.946,00€
πλέον ΦΠΑ .
ΤΜΗΜΑ 7 : «7η ΟΜΑΔΑΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) - (CPV: 15000000-8) με φορέα υλοποίησης το Νομικό Πρόσωπο Δ.Γ.Α. »,
εκτιμώμενης αξίας 70.058,09€ πλέον ΦΠΑ .
ΤΜΗΜΑ 8 : «8η ΟΜΑΔΑΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - (CPV: 03221200-8) με φορέα υλοποίησης το Νομικό Πρόσωπο Δ.Γ.Α. », εκτιμώμενης
αξίας 18.565,10€ πλέον ΦΠΑ .
ΤΜΗΜΑ 9 : «9η ΟΜΑΔΑΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΨΩΜΙ - (CPV: 15612500-6 & 15810000-9 & 15811100-7) με φορέα
υλοποίησης το Νομικό Πρόσωπο Δ.Γ.Α.», εκτιμώμενης αξίας 25.383,06€ πλέον ΦΠΑ .
ΤΜΗΜΑ 10 : «10η ΟΜΑΔΑΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ - (CPV: 15612500-6 & 15119000-5) με φορέα υλοποίησης το
Νομικό Πρόσωπο Δ.Γ.Α. », εκτιμώμενης αξίας 23.662,35€ πλέον ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 11 : «11η ΟΜΑΔΑΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ - (CPV: 15220000-6 &
15331100-8 & 15311000-1) με φορέα υλοποίησης το Νομικό Πρόσωπο Δ.Γ.Α. », εκτιμώμενης αξίας 12.804,30€ πλέον ΦΠΑ .
Προσφορές υποβάλλονται για:
I.
είτε για το σύνολο των έντεκα (11)τμημάτων-ομάδων του διαγωνισμού είτε:
II.
είτε για το σύνολο των τμημάτων-ομάδων που αφορούν το Δήμο Αργοστολίου (τμήμα 1 έως και τμήμα 6)
III.
για το σύνολο των τμημάτων-ομάδων που αφορούν το Νομικό Πρόσωπο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου(από τμήμα
7 έως και τμήμα 11)
σε κάθε περίπτωση όμως για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος-ομάδας όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας της αριθ. 01/2020 Μελέτης του τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας
της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξής του Δήμου Αργοστολίου.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 11.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 244.697,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%& 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: €213.933,70ΦΠΑ : 30.737,37 ).
Ο Δήμος και το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος
του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες τους με βάση και το ποσοστό έκπτωσης που θα επιτευχθεί, αλλά σε κάθε
περίπτωση όχι πάνω από το 10% της υπογραφείσας σύμβασης ανά φορέα σύμφωνα με το άρθρο 132παρ. 2β του ν. 4412/2016
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
α) για το κυλικείο της παραλίας του Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου , ως 31 Οκτώβριου 2020 &
β) το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας
διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει της τιμής, για τη
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος-ομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:



του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1,
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,




του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,





του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση»,

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις»,



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,
του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,καθώς και των υπουργικών
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α)
των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».




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






του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και
13 έως 15,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’
1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά
ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.



Της αριθ. 150/2020 Απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Αργοστολίου με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 1/2020 Μελέτη του
Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του
Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια με τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των
ορίων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας διακήρυξης.



Το αριθμ. 93/8298/01-06-2020 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης και την αριθ. 376/8301/01-06-2020ΑπόφασηΑνάληψης
Υποχρέωσης του Δημάρχου Αργοστολίου με την οποία διατέθηκε η πίστωση ποσού 74.333,33 ευρώ.



Τα αριθμ. 89/740/28-05-2020, 90/741/28-05-2020, 91/742/28-05-2020, 92/743/28-05-2020 Αιτήματα Ανάληψης
Δαπάνης, την αριθμ. 756/29-05-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών και τιςαριθ. 90/752/29-052020, 91/753/29-05-2020, 92/754/29-05-2020, 93/755/29-05-2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Προέδρου του
Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου με την οποία διατέθηκε η πίστωση ποσού 25.000,00 ευρώ, 15.000,00 ευρώ,
10.000,00 ευρώ και 11.966,94 ευρώ αντίστοιχα.



Την αριθ. 83/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου με την οποία εγκρίθηκαν και
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09/06/2020

Διαδικτυακή πύλη

10/06/2020

11/06/2020 και ώρα

25/06/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
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www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

07:00:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 93026
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016.
Συγκεκριμένα, με το υπ’ αρ. πρωτ.: / 2020 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εστάλη για δημοσίευση η
περίληψη της διακήρυξης στις εφημερίδες:
1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
2. Η ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
3. ΕΡΜΗΣ
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.argostoli.gov.gr
στην διαδρομή: Ο Δήμος ► Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί, στις / /2020.
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοιες.
1.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1. η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ….)[Συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη εφόσον πρόκειται για σύμβαση
κάτω των ορίων (πρβλ άρθρο 122 του ν. 4412/2016) .Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016].
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. Η αριθ. 01/2020 Μελέτη του Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές
πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών,
δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)i.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα -αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματαή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προϋπ/ός
χωρίς ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

21.110,30

422,21

2

(ΠΑΓΩΤΑ)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

21.669,92

433,40

3

(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

12.115,82

242,32

4

(ΠΟΤΑ)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

735,10

14,70

5

(Νερό)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

4.133,76

82,68

6

(ΜΠΥΡΑ)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

4.946,00

98,92

64.710,90

1.294,22

Α/Α(ΟΜΑΔΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
7

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Δ.Γ.Α.

69.878,39

1.397,57

8

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Δ.Γ.Α.

18.565,10

371,30

9

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ/ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ/ΨΩΜΙ

Δ.Γ.Α.

26.369,46

527,39

10

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ/ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ

Δ.Γ.Α.

20.987,10

419,74
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11

(ΚΑΤΕΨ. ΨΑΡΙΑ),(ΚΑΤΕΨ.ΛΑΧΑΝΙΚΑ),(ΚΑΤΕΨ.ΠΑΤΑΤΕΣ)

Δ.Γ.Α.

11.045,25

220,91

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Γ.Α

146.845,30

2.936,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

211.556,20

4.231,12

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την
αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στα ως κάτωθι αναφερόμενα ποσά ανά
ομάδα:

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 02/08/2021άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1
και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών(IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό
αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται
σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος
αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε
μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και
2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η
ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες
χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς ότι διαθέτουν/ παρέχουν:



μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της παρούσης τριετία, (δηλαδή για τα έτη
2016 – 2017 - 2018), ίσο ή ανώτερο με το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού έκαστης ομάδας της παρούσης
διακήρυξης για την οποία υποβάλλουν προσφορά.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τριώ(3) τελευταίων ετών , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση αντίστοιχης προμήθειας για την
κάθε ομάδα τμημάτων στην οποία συμμετέχουν, (όπως ορίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στην παράγραφο 1.3) ίσης ή μεγαλύτερης
αξίας του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης Ομάδας Τμημάτων.
β) να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για την διακίνηση των προϊόντων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές
του παραρτήματος A΄, κατά περίπτωση
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου
2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή
τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την
απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή
άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016
της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ),
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων,
εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση
σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:



οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α.,
πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί
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υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη
εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους
και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές
προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το
οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές,
υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η
εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής
της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3414/2005».και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι
σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
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Μία (1) ή και περισσότερες συμβάσεις προμηθειών αντίστοιχης προμήθειας, για την κάθε ομάδα τμημάτων στην οποία
συμμετέχουν, (όπως ορίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στην παράγραφο 1.3) ίσης ή μεγαλύτερης αξίας του
προϋπολογισμού της συγκεκριμένης Ομάδας Τμημάτων συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
από την αρμόδια αρχή.



Κατάλογο των παραδόσεων συγκεκριμένου τύπου που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία συνοδευόμενο από
αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή. Εάν δε, ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, αντίγραφα
από επίσημα παραστατικά και βεβαίωση του αποδέκτη της προμήθειας (π.χ. περί ορθής εκτέλεσης της προμήθειας).



Άδεια κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά ειδών, και άδεια ή έγκριση καταλληλότητας από
την Δ/νση Κτηνιατρικής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για τα μέσα μεταφοράς.




Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών εφόσον απαιτείται από την αρμόδια υπηρεσία
Καθώς επίσης και κάθε άλλο έγγραφο σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της μελέτης και των επισυναπτόμενων στην
παρούσα εγγράφων, ανάλογα με τα Τμήματα που θα συμμετάσχουν

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ),
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό
αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά
έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω
ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον
επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από
τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19
παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράç
βάσει τιμής για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠαράρτημαIτης Διακήρυξης , για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα /τμήμα.
Προσφορές υποβάλλονται για:
I. είτε για το σύνολο των έντεκα (11) τμημάτων-ομάδων του διαγωνισμού είτε:
II. είτε για το σύνολο των τμημάτων-ομάδων που αφορούν το Δήμο Αργοστολίου (τμήμα 1 έως και τμήμα 6)
III. για το σύνολο των τμημάτων-ομάδων που αφορούν το Νομικό Πρόσωπο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου(από τμήμα 7 έως
και τμήμα 11)
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν
με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2.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 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε
περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με
σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την
παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται
παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11
παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
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υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της
διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν
υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το
οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με
το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω και
στο Παράρτημα Vτης διακήρυξης:
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια δίνεται σε ευρώ ανάλογα με το είδος της μονάδας (λίτρο,τεμάχιο,κιλό,κ.λ.π.).
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον
(υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Vτης παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της,
με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται
με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση,
προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις
παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση
δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει,
υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
2.3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή
Διαγωνισμού),, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την ΠΕΜΠΤΗ02/07/2020 και ώρα
10:00 π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η
αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε
προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση 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 διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων,
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το
οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή,
προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις
τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα
88 και 89 ν. 4412/2016
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των
ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε
μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό
ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο
απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοιδεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή
του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη
ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Πποσοστό 15%στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό 50%στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους
τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,
εφόσον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που
απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην
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περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται
να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου,
κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που,
πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει
στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή
ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν.
4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της
παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ.
1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της
προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και
δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους
της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας
Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ
κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη
γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά.
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Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους
και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
3.4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης,)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και
κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ.
4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ.
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/
Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος του ενδεικτικού
προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες τους με βάση και το ποσοστό έκπτωσης που θα επιτευχθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι
πάνω από το 10% της υπογραφείσας σύμβασης ανά φορέα σύμφωνα με το άρθρο 132παρ. 2β του ν. 4412/2016
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες
και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών που κάθε φορά παραδίδονται, καθώς τόσο ο Δήμος
Αργοστολίου όσο και το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου δεν διαθέτουν αποθήκες.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού
ποσού
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά,
οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά
που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του
και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την
προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση
αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή,
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη
οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),
καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες
της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας
διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη
σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά τμηματικά , στις ποσότητες, τον τόπο και το χρόνο που θα συμφωνείται ,κάθε
φορά, με έκαστο εκ των φορέων υλοποίησης της παρούσης. Ειδικότερα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα
υλικά σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας τμηματικά. Στην περίπτωση των τμηματικών παραδόσεων τα υλικά θα
παραδίδονται άμεσα μετά από την ειδοποίηση και την διέλευση εύλογης προθεσμίας μίας ημέρας στο κυλικείο του Πλατύ Γιαλού
ΔΕ Αργοστολίου για τον Δήμο Αργοστολίου , στον. ξενώνας Αγίου Ανδρέα-ΤΚ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ ή στο νέο κτίριο Γηροκομείου για το
Δ.Γ.Α..
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο
και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά
τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα
και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
6.1.4. Ειδικότερα για τον Δήμο Αργοστολίου απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να προβεί στην τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων
συντήρησης παγωτών και δύο (2) ψυγείων συντήρησης νερών μπύρας αναψυκτικών στο κυλικείο του Πλατύ Γιαλού, καθώς και τις
απαραίτητες καφεμηχανές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην τοποθέτηση του παραπάνω εξοπλισμού εντός 5 ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να ξεκινήσει η προμήθεια.
6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την
παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του
υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση
εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω
καθοριζόμενους χρόνους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, συγγραφή υποχρεώσεων.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα
στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων
του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο
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από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη
του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που
να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν.
4412/2016.
6.4 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης.
6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκρίνουν στο σύνολο του το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης του με ανοικτή
διαδικασία διαγωνισμού του άρθρου 27 του ν. 4412/16 μέσω ΕΣΣΗΔΗΣ και να καταρτίσουν τους όρους
της διακήρυξης για την «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου,
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)του
κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως
Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης
ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»,
Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία - Σπαθής Σταύρος –
Μινέτος Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης.

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν
4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)
 Την αριθ. 150/2020 Απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Αργοστολίου με την οποία εγκρίθηκε η αριθ.
1/2020 Μελέτη του Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου και
καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
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 την αριθμ. 756/29-05-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών του Δήμου
Αργοστολίου
 τις αριθ. 90/752/29-05-2020,

91/753/29-05-2020, 92/754/29-05-2020, 93/755/29-05-2020

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Προέδρου του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου
 το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης του Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου
Αργοστολίου
 την πρόταση του Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει στο σύνολο του το σχέδιο διακήρυξης του με ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού του άρθρου
27 του ν. 4412/16 μέσω ΕΣΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την
λειτουργία :α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της
σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων», το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με την
1/2020 Μελέτη του Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου .
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω τους όρους διακήρυξης για την «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών,
ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών
για την λειτουργία :α)του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την
υπογραφή

της

σύμβασης

ανάθεσης

ή

μέχρι

εξαντλήσεως

των

αποθεμάτων»,

ενδεικτικού

προϋπολογισμού 244.697,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% .
3.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09/06/2020

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/06/2020

11/06/2020 και
ώρα 07:00:00
π.μ.

25/06/2020 και ώρα
15:00:00 μ.μ.
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4.Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ http://www.promitheus.gov.gr, όπου η
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό:……. ,επίσης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναλυτικά στις περιφερειακές εφημερίδες :ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ, Η ΠΡΩΙΝΗ
ΓΝΩΜΗ, ΕΡΜΗΣ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
5. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 84 /2020
ΑΔΑ: ΨΗΧΗ46ΜΓΤΤ-Ξ7Α
Τροποποίηση της 45/14-04-2020 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΩΚ046ΜΓΤΤ-ΗΤΦ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής (περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής Υπόλογων Υπαλλήλων Δημοτικών
Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου οικ. Έτους 2020).

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ,συνεχίζοντας την συνεδρίαση και
ο

εισηγούμενος το 4 θέμα ημερήσιας διάταξης : Τροποποίηση της 45/14-04-2020 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ΑΔΑ: ΩΩΚ046ΜΓΤΤ-ΗΤΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής
Υπόλογων Υπαλλήλων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου οικ. Έτους 2020) , έθεσε υπόψη των
Μελών της Επιτροπής την από 25-05-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αργοστολίου η
οποία αναλυτικά έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν.
3463/2006 ) με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή στο όνομα
του υπαλλήλου ή και του αναπληρωτή του και σε βάρος του προϋπολογισμού (8251), για την
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αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, στην οποία ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ.1 του
Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του Ν.4555/18 τα κάτωθι:
- Η έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 8251 του προϋπολογισμού για
τον οποίο θα πρέπει να εκδοθεί σχετική Α.Α.Υ για να αποδοθούν τα χρήματα στον υπόλογο.
- Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα
όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του
προϋπολογισμού.
- Το ποσό της πάγια προκαταβολής, το οποίο διαβαθμίζεται αναλόγως του μεγέθους του
Δήμου που την εκδίδει
- Ο δημοτικός υπάλληλος ή και ο αναπληρωτής του που θα διαχειρίζεται την πάγια
προκαταβολή.
Το πόσο της πάγιας προκαταβολής για τους Δήμους δεν μπορεί να υπερβαίνει σύμφωνα με το
άρθρο 173 παρ.1 περ.β :
- για τους δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ,
- Για τους δήμους με πληθυσμό από 10.001 μέχρι 30.000 κατοίκους, το ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ,
- Για τους δήμους με πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000)
ευρώ.
Για το Δήμο Αργοστολίου το ποσό της παγίας προκαταβολής διαμορφώνεται στο ποσό των €
4.000,00 ( τέσσερις χιλιάδες ) καθώς ανήκει στους δήμους με πληθυσμό από 10.001 μέχρι
30.000 κατοίκους.
Ο Διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής μετά την σύσταση της πάγιας οφείλει:
- να καταβάλει για τη φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των ποσών που διαχειρίζεται, την
επιμέλεια που συνήθως δείχνει στις δικές του υποθέσεις, ευθυνόμενος για κάθε τυχόν απώλεια
ή μείωση των χρημάτων (άρθρο 37 παρ. 1 του ΒΔ 17/5-15/6/1959),
- Από 19/7/2018 προστίθεται η παρ. 5 στο άρθρο 173 του Ν.3463/06 όπου ορίζει ότι τα ποσά
της πάγιας προκαταβολής θα πρέπει να κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η
Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, που ανήκουν στον οικείο δήμο, μετά
από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (παρ. 2,
άρθρο 45 Ν.4647/19). Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι που
έχουν ορισθεί ως υπόλογοι της παγίας.
- να ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφη εντολή του Δημάρχου,
- να συλλέγει και να επεξεργάζεται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος για κάθε
κατηγορία δαπάνης που πληρώνει από την πάγια προκαταβολή, καθώς και την διενέργεια και
απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (όπως
του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όταν προμηθεύεται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες και δεν
απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ).
Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια
προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400,00), δεν απαιτείται η τήρηση των
διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη
μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. (άρθρο 173 παρ.3 του Ν.3463/06)
Κάθε φορά που ο υπόλογος έχει διαθέσει μέσα στο έτος το συνολικό ποσό της πάγιας
προκαταβολής ή τουλάχιστον το ήμισυ τούτου, παραδίδει στην οικονομική υπηρεσία τα
δικαιολογητικά των εξόδων που έχουν πληρωθεί, προκειμένου να ελεγχθούν ως προς τη
νομιμότητα και την πληρότητά τους.
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Αφού ελεγχθούν, τα δικαιολογητικά από την οικονομική υπηρεσία, υποβάλλονται για έγκριση
στην οικονομική επιτροπή, μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση όπου αναγράφεται :
α) το όνομα του δικαιούχου,
β) η αιτία πληρωμής,
γ) το ποσό της δαπάνης,
δ) ο κωδικός αριθμός της πίστωσης.
Η κατάσταση υπογράφεται από τον υπόλογο και θεωρείται από τον προϊστάμενο της
οικονομικής υπηρεσίας.
Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από την οικονομική επιτροπή, η οικονομική
υπηρεσία εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεών του προϋπολογισμού
για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων και
σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.
Ο Δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων σε αυτόν ενταλμάτων και
δικαιολογητικών καταβάλλει στον υπόλογο της παγίας προκαταβολής χρηματικό ποσό ίσο με τα
χρηματικά εντάλματα, προς ανανέωση της πάγιας προκαταβολής, έτσι ώστε να παραμένει στα
χέρια του το αρχικό ποσό (άρθρο 35 παρ 3-4 Β.Δ. 17-5/15-6-59).
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος καταθέτει ολόκληρο το ποσό της πάγιας
προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο. Το σχετικό τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης, το οποίο
εκδίδεται στον κωδικό εσόδου του προϋπολογισμού (4212), αφού τίθεται υπόψη της
Οικονομικής επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί η έγκαιρη και κανονική επιστροφή της
πάγιας προκαταβολής, επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα, με το οποίο αυτή είχε συσταθεί
(άρθρο 35 παρ 6 Β.Δ. 17-5/15-6-59).
Δαπάνη που δεν έχει προβλεφθεί καθώς και το ύψος της πίστωσης αυτής στην απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, δεν μπορεί να πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή.
Με την υπ’ αριθ.2/47972/0026/15-6-2018 εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ «Οδηγίες για την τήρηση του
Μητρώου Δεσμεύσεων» δίνονται οδηγίες για την παγία προκαταβολή και επισημαίνεται ότι δεν
διενεργείται ουδεμία ανάληψη υποχρέωσης κατά την σύσταση ή την αποκατάσταση της
παγίας προκαταβολής.
Με την αριθμ. 45/2020 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε μεταξύ άλλων :
1. Τη σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2020 και για τους Υπαλλήλους :
Τζάκη Μαρίκα, με ποσό 400,00 ευρώ και αναπληρωτή αυτής την Υπάλληλο κ. Αυγουστάτου
Αντιγόνη,
Τσιλιμιδό Διονύσιο, με ποσό 950,00 ευρώ και αναπληρωτή αυτού την Υπάλληλο κ.
Παπαχρήστου Αδαμαντία,
2. Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού που θα ανήκουν στον Δήμο
Αργοστολίου με ορισμό υπευθύνων υπαλλήλων, τους ανωτέρω υπαλλήλους ή επικαιροποίηση
των στοιχείων των υφιστάμενων λογαριασμών για τους υπαλλήλους που είχαν λάβει παγία
προκαταβολή στο Δήμο Κεφαλλονιάς.
Μετά και τη έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την απόδοση του ανωτέρω ποσού στους
συγκεκριμένους υπαλλήλους μας έγινε γνωστό ότι η κ. Τζάκη Μαρίκα έχει κάνει μετάταξη σε
κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και ο κ. Τσιλιμιδός Διονύσιος βρίσκεται σε άδεια
ειδικού σκοπού.
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Για το λόγο αυτό προτείνουμε την απαλλαγή των ανωτέρω υπαλλήλων και προτείνονται για
την χορήγηση παγίας προκαταβολής για το έτος 2020 οι παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Ομαλών /Παπαχρήστου
Δ.Ε. ΟΜΑΛΩΝ
Αδαμαντία
950,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου Δ.Ε. Αργοστολίου/Ζαμπαύτης
Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Θεόδωρος

Κ.Α.
00.8251
00.8251

Οι πληρωμές από την υπάλληλο Παπαχρήστου Αδαμαντία στη Δημοτική Ενότητα Ομαλών
θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων:

Κ.Α
00.6116
00.6111.02
00.6111.03

Αιτιολογία
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ( επίδοση δικογράφων, εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων κ.λ.π.)- Δεκτικός εντάλματος προπληρωμής
Αμοιβές νομικών (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)

00.6495.11

Αμοιβές συμβολαιογράφων (σύνταξη συμβολαίων, χορήγηση αντιγράφων κλπ.) (ο
παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)
Αμοιβές υποθηκοφυλάκων (χορήγηση αντιγράφων, μεταγραφές, κλπ.) (ο παρών
Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)
Προμήθεια παραβόλων-Χαρτοσήμων κλπ (ο παρών είναι δεκτικός ενταλμάτων
προπληρωμής)
Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών

10.6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

10.7133

Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισμός

10.6265

Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

10.6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

00.6111.04
00.6495.05

Οι πληρωμές από τον Υπάλληλο Ζαμπαύτη Θεόδωρο, θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α
Εξόδων:
Κ.Α
Αιτιολογία
20.6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται
δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )
20.6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, έλεγχος ψηφιακού ταχογράφου κλπ.) Ο παρών
Κ.Α. είναι δεκτικός εντάλματος προπληρωμής
20.6672
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός
ενταλμάτων προπληρωμής )
20.6263.02
Εργασίες συντήρησης και επισκευής απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων
και φορτηγών
( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων
προπληρωμής )
20.6671.02
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων
ζημιών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )
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30.6263.04

30.6671.03

Εργασίες συντήρησης και επισκευής απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων
και φορτηγών
( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων
προπληρωμής )
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων
ζημιών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )

Στο άρθρο 173 του Ν. 3463/2006 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 297 του ν. 4555/2018
αναφέρονται τα εξής : «Τα ποσά της παγίας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα
που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, που ανήκουν στον
οικείο Δήμο, μετά από πρόταση των Υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι οι Δημοτικοί Υπάλληλοι της ανωτέρω
περίπτωσης γ.» και η περίπτωση γ αναφέρει «γ) Ο δημοτικός υπάλληλος ή και ο αναπληρωτής
του, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές
σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου.».
Αργότερα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν. 4647/2010 ( ΦΕΚ 204/Β/16.12.2019)
ορίζεται ότι «Πάσης φύσεως λογαριασμοί των ΟΤΑ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της
να εγκρίνει:
1. Την απαλλαγή της κ. Τζάκη Μαρίκας και του κ. Τσιλιμιδού Διονύσιου.
2. Τη σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2020 για τους Υπαλλήλους :
-Παπαχρήστου Αδαμαντία, με ποσό 400,00 ευρώ και αναπληρωτή αυτής την Υπάλληλο κ.
Αυγουστάτου Αντιγόνη,
-Ζαμπαύτη Θεόδωρο, με ποσό 950,00 ευρώ και αναπληρωτή αυτού την Υπάλληλο κ.
Παπαχρήστου Αδαμαντία,
3. Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού που θα ανήκουν στον Δήμο
Αργοστολίου με ορισμό υπευθύνων υπαλλήλων, τους ανωτέρω υπαλλήλους ή επικαιροποίηση
των στοιχείων των υφιστάμενων λογαριασμών για τους υπαλλήλους που είχαν λάβει παγία
προκαταβολή στο Δήμο Κεφαλλονιάς.
Αργοστόλι 25/05/2020
Εκ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν την τροποποίηση της 45/2020 ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ,σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
και αναλυτικά : α) Την απαλλαγή υπολόγων Υπαλλήλων Πάγιας Προκαταβολής κ. Τζάκη Μαρίκας και
του κ. Τσιλιμιδού Διονύσιου, β) Τη σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2020 για τους Υπαλλήλους
: Παπαχρήστου Αδαμαντία, με ποσό 400,00 ευρώ με αναπληρωτή αυτής την υπάλληλο κ. Αυγουστάτου
Αντιγόνη και Ζαμπαύτη Θεόδωρο, με ποσό 950,00 ευρώ

αναπληρωτή αυτού την υπάλληλο κ.

Παπαχρήστου Αδαμαντία και γ) το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού που θα ανήκουν
στον Δήμο Αργοστολίου με ορισμό υπευθύνων υπαλλήλων, τους ανωτέρω υπαλλήλους ή επικαιροποίηση
των στοιχείων των υφιστάμενων λογαριασμών για τους υπαλλήλους που είχαν λάβει παγία προκαταβολή
στο Δήμο Κεφαλλονιάς.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα
Πρακτικά:
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Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία Σπαθής Σταύρος
– Μινέτος Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης.

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν
4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)
 την 45/14-04-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 την από 25-05-2020 παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας


την πρόταση του Προέδρου :

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Τροποποιεί την 45/14-04-2020 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΩΚ046ΜΓΤΤ-ΗΤΦ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής Υπόλογων Υπαλλήλων Δημοτικών
Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου οικ. Έτους 2020) όπως παρακάτω:


Απαλλάσσει την διαχειρίστρια υπόλογο υπάλληλο Πάγιας Προκαταβολής Δ.Ε Ομαλών
κ. Τζάκη Μαρίκα συνολικού ποσού 400,00 €



Απαλλάσσει τον διαχειριστή

υπόλογο υπάλληλο

Πάγιας Προκαταβολής

Δ.Ε

Αργοστολίου κ. Τσιλιμιδό Διονύσιο συνολικού ποσού 950,00 € ,


Εγκρίνει την σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το έτος 2020 στην Δ.Ε Ομαλών με
διαχειρίστρια υπόλογο Υπάλληλο την κ. Παπαχρήστου Αδαμαντία, με ποσό 400,00
ευρώ και αναπληρώτρια αυτής την Υπάλληλο κ. Αυγουστάτου Αντιγόνη και



Εγκρίνει την σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το έτος 2020 Δ.Ε Αργοστολίου με
διαχειριστή υπόλογο Υπάλληλο τον κ. Ζαμπαύτη Θεόδωρο, με ποσό 950,00 ευρώ
και αναπληρώτρια αυτού την Υπάλληλο κ. Παπαχρήστου Αδαμαντία .

Οι πληρωμές από την υπάλληλο Παπαχρήστου Αδαμαντία στη Δημοτική Ενότητα Ομαλών θα γίνονται
από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων:
Κ.Α
00.6116
00.6111.02
00.6111.03
00.6111.04
00.6495.05

Αιτιολογία
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
( επίδοση δικογράφων, εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων κ.λ.π.)- Δεκτικός εντάλματος προπληρωμής
Αμοιβές νομικών (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)
Αμοιβές συμβολαιογράφων (σύνταξη συμβολαίων, χορήγηση αντιγράφων κλπ.) (ο παρών
Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)
Αμοιβές υποθηκοφυλάκων (χορήγηση αντιγράφων, μεταγραφές, κλπ.) (ο παρών Κ.Α.
ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)
Προμήθεια παραβόλων-Χαρτοσήμων κλπ
(ο παρών είναι δεκτικός ενταλμάτων
προπληρωμής)
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00.6495.11

Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών

10.6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

10.7133

Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισμός

10.6265

Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

10.6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Οι πληρωμές από τον Υπάλληλο Ζαμπαύτη Θεόδωρο, θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων:
Κ.Α

Αιτιολογία
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός
ενταλμάτων προπληρωμής )
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, έλεγχος ψηφιακού ταχογράφου κλπ.) Ο παρών Κ.Α. είναι
δεκτικός εντάλματος προπληρωμής
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός
ενταλμάτων προπληρωμής )
Εργασίες συντήρησης και επισκευής απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων και
φορτηγών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζημιών
( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )
Εργασίες συντήρησης και επισκευής απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων και
φορτηγών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζημιών
( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )

20.6322
20.6323
20.6672
20.6263.02
20.6671.02
30.6263.04
30.6671.03

2). Εγκρίνει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού που θα ανήκουν στον Δήμο
Αργοστολίου με ορισμό υπευθύνων υπαλλήλων, τους ανωτέρω υπαλλήλους ή επικαιροποίηση των
στοιχείων των υφιστάμενων λογαριασμών για τους υπαλλήλους που είχαν λάβει παγία προκαταβολή στο
Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 85 /2020
ΑΔΑ:61Θ446ΜΓΤΤ-Π9Ζ
Αποδοχή δωρεάς βενζινοκίνητου φυσητήρα μάρκας STIHL μοντέλο BG 56.

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούμενος το 5o θέμα
ημερήσιας διάταξης: «Αποδοχή δωρεάς βενζινοκίνητου φυσητήρα μάρκας STIHL μοντέλο BG 56» θέτει
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:



Με το αριθ. πρωτ . 4/23-05-2020 έγγραφο του στην κοινότητα Διλινάτων ο κ. Ιωάννης
Τζωρτζάτος δωρίζει στον Δήμο Αργοστολίου έναν βενζινοκίνητο φυσητήρα μάρκας
STIHL μοντέλο BG 56 για τις ανάγκες καθαριότητας της Κοινότητας Διλινάτων ,



Με την 16/25-05-2020 απόφαση του, το Συμβούλιο της Κοινότητας Διλινάτων
αποδέχεται την παραπάνω δωρεά ,
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Προτείνω

την αποδοχή της δωρεάς του κ. Τζωρτζάτου (ενός βενζινοκίνητου φυσητήρα μάρκας STIHL

μοντέλο BG 56) ο οποίος θα διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες καθαριότητας της Κοινότητας
Διλινάτων .

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία Σπαθής Σταύρος
– Μινέτος Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης.

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν
4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019


το αρίθ. Πρωτ. 4/23-05-2020 έγγραφο του κ. Ιωάννη Τζωρτάτου

 την 16/25-05-2020 απόφαση της Κοινότητας Διλινάτων
 την πρόταση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Αποδέχεται την δωρεά του κ. Ιωάννη Τζωρτζάτου και αναλυτικά : Ένα βενζινοκίνητο φυσητήρα
μάρκας STIHL μοντέλο BG 56 , ο οποίος θα διατίθεται από τον Δήμο Αργοστολίου αποκλειστικά για τις
ανάγκες καθαριότητας της Κοινότητας Διλινάτων .
2. Εκφράζονται οι ευχαριστίες των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής στον κ. Ιωάννη Τζωρτζάτο για την
δωρεά του.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 86 /2020
ΑΔΑ: ΨΟ4946ΜΓΤΤ-ΜΙΥ
ΘΕΜΑ : Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/07/2020
έως 31/12/2020 με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ο
Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούμενος το 6 θέμα
της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων)
οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή
τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από
1/07/2020 έως 31/12/2020 με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.
7124/13-05-2020 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αργοστόλι, 13-05-2020
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ:
Τ.Κ.
Πληροφορίες:
Τηλ.
Fax:
Email:

ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ:

Λεωφ. Βεργωτή 160
28 100- ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Ευρίκλεια Παπαδήμα
26710-27985
26710-22472
evriklia.papadima@gmail.com

ΑριθΜ. Πρωτ.: 7124

ΠΡΟΣ
Δήμο Αργοστολίου
Εκτελεστική Επιτροπή
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1 Γραφείο Δημάρχου
2 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3 Α/Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
4 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6 Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & ΤΟΑ
7 Δ/νση Καθαριότητας
8 ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς

Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων
έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην
περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 31/12/2020 με
τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

1. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015, 7231/6-10-2016 και 6748/9-10-2017 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π. περί
Θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε
επίπεδο Δήμου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ, 61 παρ. 2 και 120 παρ.3 του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν.4071/2012
4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010
5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 11/2002 (ΦΕΚ 6Α’/21-1-2002) «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για
την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες»
6. Το αριθ. πρωτ. 717/30-1-2020 έγγραφο της ΓΓΠΠ «1ηΈκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης*/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση
Σεισμών με την συνθηματική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» (ΑΔΑ: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ)»
7. Το αριθ. πρωτ. 8898/12-12-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για
την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό (ΑΔΑ: 6ΨΔ046ΜΤΛΒ-ΡΤΘ)»
8. Το αριθ. πρωτ. 8794/6-12-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την
Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», στα πλαίσια του
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» (ΑΔΑ:
ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04)»
9. Το αριθ. πρωτ. 736/24-1-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου
αναφορικά με την επείγουσα διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με επικίνδυνα απόβλητα»
10. Το αριθ. πρωτ.1773/7-3-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων –
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση
συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων»
11. Η αριθ. 5/5522/2-2-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
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«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών από τους ΟΤΑ α΄ και βαθμού»
12. Το αριθ. πρωτ. 2934/6-5-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Κατευθυντήριες οδηγίες για την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη
καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών»
13. Το αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την συνθηματική ονομασία
«ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
«Ξενοκράτης» (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)»
14. Το αριθ. πρωτ. 9052/18-12-2019 έγγραφο ΓΓΠΠ «3η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης
Ανθρώπινων Απωλειών (ΑΔΑ: 6ΓΓ046ΜΤΛΒ-ΟΞΕ)»
15. Η αριθ. 5/5522/2-2-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών από τους ΟΤΑ α΄ και βαθμού»
16. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423Β΄/2003)
17. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»
18. Τις διατάξεις του Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020)
Σύμφωνα με τα σχετικά (5) έως (15) η υποχρέωση του Δήμου Αργοστολίου που έχει την ευθύνη
διάθεσης πόρων για την εκπλήρωση του έργου του σύμφωνα με το σχεδιασμό του για την εφαρμογή του
συστήματος Πολιτικής Προστασίας, δεν αποκλείει τη συνεργασία του με άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν
στην κατοχή τους πόρους που δύναται να διαθέσουν για το σκοπό αυτό.
Η διαδικασία διάθεσης των πόρων αυτών πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και να
καθορίζεται σαφώς μέσω συμφωνιών ή μνημονίων συνεργασίας όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου
ή μέσω συμβάσεων ή συμφωνιών όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Νοείται ότι τα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας/συμφωνίες/συμβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό
του Δήμου Αργοστολίου.
Συνεπώς ο Δήμος Αργοστολίου οφείλει να καταρτίσει συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς, για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του. Οι συμβάσεις αυτές σύμφωνα με τα σχετικά
(1), (2), (6) παρ. 9.2, (7) παρ. 7.14, (8) παρ. 9.2 και (13) παρ. 9.2, έχουν το χαρακτήρα της εκ μέρους του
Δήμου πρότασης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και
αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων, η δε σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως
εξαρτώμενη εκ γεγονότος μέλλοντος και αβέβαιου, ευθύς όταν συμβεί το γεγονός σύμφωνα με
i.
το αριθ. 2/52145/0026/1-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής
Δημ/κών Διατάξεων/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Υπουργείο Οικονομικών-Πληρωμή δαπανών
Πολιτικής Προστασίας
ii.
το αριθ. πρωτ. 48852/2014/19-5-2015 – ορθή επανάληψη 5-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικών της Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
iii.
το αριθ. πρωτ. 2/1585/0026/27-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής
Δημ/κών Διατάξεων/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Υπουργείο Οικονομικών.
Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικές πράξεις επί των οποίων στηρίζεται άμεσα δημόσια δαπάνη, αφού η
πραγματοποίηση της εξαρτάται από αβέβαια πραγματικά γεγονότα (εκδήλωση συμβάντων με
καταστροφικές συνέπειες οφειλόμενα σε φυσικά αίτια, όπως πλημμυρικά συμβάντα, κλπ.).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1δ του σχετικού (16), ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος
για τη διάθεση και το συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών του Δήμου.
Ειδικότερα, επειδή τα μέσα και το προσωπικό του Δήμου ενδέχεται να μην επαρκούν για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (λόγω της έντασης ή της έκτασης της καταστροφής κλπ), θα πρέπει να
καταρτιστεί ένα μητρώο με ιδιωτικούς φορείς που θα μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής, με δικά τους μέσα και
προσωπικό, όταν αυτό απαιτηθεί και ζητηθεί από το Δήμο. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς θα πρέπει να είναι
κάτοχοι ειδικών μηχανημάτων όπως εκσκαφέων, φορτωτών, βυτιοφόρων ύδατος, φορτηγών, κλπ., όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο.
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Για την κατάρτιση του εν λόγω μητρώου, θα πρέπει να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
για τη παροχή των ανωτέρω συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή,
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3του Ν 4623/19 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.9 περ. α του Ν 4625/19, παρ. 3.5. και παρ.7.2 και σχετικά (6) παρ. 9.2,
(7) παρ. 7.14, (8) παρ. 9.2 και (13) παρ. 9.2,
Επίσης η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει, με την ίδια απόφαση, να καθορίσει την ανώτατη
μοναδιαία τιμή μίσθωσης για το κάθε είδος του ιδιωτικού οχήματος ή μηχανήματος, που θα
χρησιμοποιηθεί.
Μετά από έρευνα των τιμών που επικρατούν στην αγορά, η Υπηρεσία προτείνει τις παρακάτω
ανώτατες μοναδιαίες τιμές για την αποζημίωση των ιδιωτικών μηχανημάτων έργου, οχημάτων και μέσων
που θα απασχοληθούν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών για το χρονικό διάστημα του έτους 2020:
Κατάλογος τιμών αποζημίωσης οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(€)

1

Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP

ώρα

45

2

Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP

ώρα

55

3

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

35

4

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

40

5

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

50

6

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

40

7

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

45

8

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

55

9

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

ώρα

35

10

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και
150ΗΡ

ώρα

45

11

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

50

12

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

ώρα

40

13

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και
150ΗΡ

ώρα

45

14

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

50

15

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

35

16

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και
150ΗΡ

ώρα

45

17

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn

ώρα

10

18

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn

ώρα

15

19

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn

ώρα

20
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20

Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου

ώρα

45

21

Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου

ώρα

50

22

Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10

ώρα

55

23

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t

ώρα

30

24

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn

ώρα

35

25

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn

ώρα

40

26

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn

ώρα

45

27

Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn

ώρα

30

28

Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn

ώρα

35

29

Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn

ώρα

40

30

Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn

ώρα

70

31

Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

35

32

Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

45

ώρα

40

Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και
20m
Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των
20m
Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα
αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού
Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι
16HP
Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον
των 16HP

ώρα

50

ώρα

45

ώρα

35

ώρα

40

38

Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)

ώρα

30

39

Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό,
σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)

ώρα

5

40

Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)

ώρα

40

41

Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών

ώρα

40

42

Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών

ώρα

30

43

Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών

ώρα

20

44

Όχημα μεταφοράς σορών

ώρα

20

45

Όχημα οδικής βοήθειας

ώρα

50

46

Φορτηγό ψυγείο

ώρα

40

47

Αποφρακτικό όχημα

ώρα

40

48

Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m

τεμ /15 ήμερες

120

33
34
35
36
37

3
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49

Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)

ώρα

20

50

Αντλητικό συγκρότημα 3" ή 4" 15 HP

ώρα

110

51

Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς
πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums

ημέρα

80

52

Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn

ώρα

5

53

Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn

ώρα

30

54

Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn

ώρα

35

ημέρα

40

ημέρα

50

ώρα

100

ώρα

200

ώρα

500

55
56
57
58
59

Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και
150,00 kVA
Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ πλέον των
150,00 kVA
Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών
Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50
επιβατών
Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι
και 300 επιβατών

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται η αμοιβή του χειριστή ή οδηγού για το συνολικό χρόνο
απασχόλησής του (ημέρα- νύκτα, Κυριακές, αργίες, κλπ.), καθώς και όλα τα έξοδα του
χρησιμοποιουμένου μέσου (μηχάνημα, αυτοκίνητο, βυτιοφόρο, κλπ.), όπως φθορές, βλάβες, συντήρηση,
επισκευές, καύσιμα, λιπαντικά, κλπ. και δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, για όσες περιπτώσεις προβλέπεται
από το Νόμο.
Ύστερα από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα προσκομίσουν
αίτηση, υπεύθυνες δηλώσεις, σχετικά με την αποδοχή της ενδεχόμενης σύμβασης και των όρων της
πρόσκλησης, και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων. Στη συνέχεια θα
καταρτιστεί το εν λόγω μητρώο, μέσω του οποίου όποτε παραστεί ανάγκη, θα καλείται ο κατάλληλος,
ανάλογα με την περίπτωση, ιδιώτης να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων,
θα πρέπει να προβλεφθεί ικανή σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτουμε σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως
κατωτέρω:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων
έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην
περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 31/12/2020.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων - μηχανημάτων
έργου - μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την
εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου, για το
χρονικό διάστημα από 1/07/2020 έως 31/12/2020, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και
ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου, Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, & Ομαλών, όταν αυτό
απαιτηθεί,
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο), μέχρι την
25/06/2020 και ώρες 9:00-13:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική
διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε
σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:
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1.

2.

3.
4.

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία
i.
θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειώνφυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην
περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/20 έως
31/12/2020, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόμενες
κατώτερες τιμές αποζημίωσης
ii.
θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που μπορούν να
διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας,
πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κλπ)
iii.
θα δηλώνονται οι Δημοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα μηχανήματα
έργου/οχήματα/μέσα.
Φωτοαντίγραφα των τυχόν νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου
και μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια
συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και
κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα
δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.
Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα
έγγραφα και θα τα προσκομίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.
Έντυπο οικονομικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από τις
αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού του
οχήματος/μηχανήματος/μέσου.
ΟΡΟΙ

1) Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων
αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές με ανώτατες τιμές χρέωσης ανά μονάδα,
χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα:
Κατάλογος τιμών αποζημίωσης οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων
Αριθ. …/…./…-…-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου (ΑΔΑ: ………)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(€)

1

Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP

ώρα

45

2

Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP

ώρα

55

3

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

35

4

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

40

5

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

50

6

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

40

7

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

45

8

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

55

9

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

ώρα

35
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10

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και
150ΗΡ

ώρα

45

11

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

50

12

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

ώρα

40

13

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι
και 150ΗΡ

ώρα

45

14

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

50

15

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

35

16

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι
και 150ΗΡ

ώρα

45

17

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn

ώρα

10

18

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και
1,7tn

ώρα

15

19

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn

ώρα

20

20

Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου

ώρα

45

21

Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου

ώρα

50

22

Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10

ώρα

55

23

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t

ώρα

30

24

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn

ώρα

35

ώρα

40

ώρα

45

25
26

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και
17tn
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και
35tn

27

Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn

ώρα

30

28

Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn

ώρα

35

29

Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn

ώρα

40

30

Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn

ώρα

70

31

Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

35

32

Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

45

ώρα

40

ώρα

50

ώρα

45

ώρα

35

ώρα

40

ώρα

30

33
34
35
36
37
38

Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και
20m
Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον
των 20m
Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα
αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού
Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος
μέχρι 16HP
Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος
πλέον των 16HP
Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)

Σελίδα | 461

39

Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό,
σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)

ώρα

5

40

Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)

ώρα

40

41

Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών

ώρα

40

42

Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών

ώρα

30

43

Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών

ώρα

20

44

Όχημα μεταφοράς σορών

ώρα

20

45

Όχημα οδικής βοήθειας

ώρα

50

46

Φορτηγό ψυγείο

ώρα

40

47

Αποφρακτικό όχημα

ώρα

40

48

Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m

τεμ /15 ήμερες

120

49

Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)

ώρα

20

50

Αντλητικό συγκρότημα 3" ή 4" 15 HP

ώρα

110

ημέρα

80

ώρα

5

ώρα

30

ώρα

35

ημέρα

40

ημέρα

50

ώρα

100

ώρα

200

ώρα

500

51
52
53
54
55
56
57
58
59

3

Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m,
προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000
lums
Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των
0,5tn
Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και
3tn
Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των
3tn
Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και
150,00 kVA
Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ πλέον
των 150,00 kVA
Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών
Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και
50 επιβατών
Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών
μέχρι και 300 επιβατών

2) Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα
εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
3) Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
i.
όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες,
σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των
καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος,
ii.
η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για
εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής,
iii.
οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε
είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, των νομικών
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μηχανημάτων
έργου/οχημάτων/μέσων,
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iv.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων από το σημείο που
βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας καθώς και η
δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους.
Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων οφείλουν να δηλώσουν
αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια
κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους, κλπ) προσκομίζοντας
παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η μη υποβολή των
ανωτέρω στοιχείων από του συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο
πίνακα του εν λόγω Μητρώου.
Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα
ισχύουν μέχρι 31-12-2020, όπως αυτές διαμορφώνονται με τυχόν έκπτωση στην οικονομική
προσφορά τους.
Ο αριθμός των οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει
ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το
είδος, όσο και του απασχολούμενου προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση
και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργοστολίου
και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων που θα ενεργοποιούνται για την
διαχείριση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος
και η διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων
υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, εντοπιότητα, οικονομική προσφορά κλπ.), τα σημεία
όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα, μέσα και
προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα
θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.
Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α.,
Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας
ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων με το Δήμο Αργοστολίου.
Ο χρόνος επέμβασης ορίζεται μέχρι μία (1) ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε
τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου
Αργοστολίου ζητηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου και του χειριστή του, για
εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Αργοστολίου και ο χρόνος αυτός περατώνεται
μετά από προφορική ή γραπτή άρση της εντολής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτόν
το χρόνο περιλαμβάνονται:
i.
Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε περίπτωση
επικείμενη καταστροφής με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
ii.
Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του
οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης
αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης
φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισμού κλπ.
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη
απασχόληση του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων
διακοπών για εφοδιασμό του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου με καύσιμα και την αλλαγή ή
συμπλήρωση λιπαντικών κτλ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες
Δημοτικές Ενότητες της παρούσας ανακοίνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη:
i.
Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται
από χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/
οδηγού,
ii.
Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να γίνεται σύμφωνα με τους
κανόνες,
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iii.

Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα έργου/
οχήματα/μέσα.
14) Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα, τα
μηχανήματα έργου, τα μέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες.
Είναι δε υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96,
Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94,
Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06, κλπ) καθώς και για την
ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
15) Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
16) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στο Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας.
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και
εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων - μηχανημάτων έργου – μέσων για την
διαχείριση εκτάκτων αναγκών.
Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συμμετοχής στην πρόσκληση, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου,
Λεωφόρος Βεργωτή 160, Τ.Κ. 28100, καθημερινά από ώρες 9:00 έως 13:00 (τηλ 2671027984), καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα, στον ιστότοπο του Δήμου
Αργοστολίου (www.argostoli.gov.gr) και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
O Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τη θετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου για έγκριση από την Οικονομική
Επιτροπή των παρακάτω:
1) Στην έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από
1/7/2020 έως 31/12/2020.
2) Στην έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του μητρώου
ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την
διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης
του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 31/12/2020.
3) Οι αιτήσεις συμμετοχής να είναι μέχρι και την 25/6/2020.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Ο Πρόεδρος προτείνει : Την έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων)
οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή
τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από
1/7/2020 έως 31/12/2020 καθώς και την έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
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Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία Σπαθής Σταύρος –
Μινέτος Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν
4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)
 την αριθ. 4 /2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
 την με αριθ. πρωτ. 7124/13-05-2020 παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
 την πρόταση του Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Καταρτίζει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

όπως παραπάνω το μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων -

μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/07/2020
έως 31/12/2020.
2.Εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του μητρώου ιδιοκτητών
(εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων
αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το
χρονικό διάστημα από 1/07/2020 έως 31/12/2020.
Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα, στον ιστότοπο
του Δήμου Αργοστολίου (www.argostoli.gov.gr) και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
3. Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται μέχρι και την 25/06 /2020.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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