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                                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  15 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  1η  Ιουνίου   2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  1 η  Ιουνίου   του έτους 2018, ηµέρα   Παρασκευή     και ώρα  
12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  13966/ 25-05-2018  έγγραφη πρόσκληση της  
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                                                                         
2.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                    
3.   Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                           Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                               
4.   Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                             ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
5.   Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος)                              
 6.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                            
7. Παπαδάτος Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ από την 149 έως και την 169/2018 ) 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   146 / 2018                                                                       Α∆Α: Ψ9ΡΗΩΕ5-Η5Ω           
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    που εισάγονται  προς 
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : 
«Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση 
εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ∆ήµου καλείται 
το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των   παρακάτω θεµάτων   εκτός ηµερήσιας διάταξης χαρακτηρίζοντας τα ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ:  
1. «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου (∆ιλινάτων).»  
2. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
3. Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου φορτηγού –βυτίου Mercedes. 
4. Έγκριση Πρακτικού πλειοδοτικού  διαγωνισµού  µίσθωσης ακινήτου   για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
5. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος για καθαρίστριες σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας  
Εκπαίδευσης για το έτος 2018. 
6.Άσκηση Έφεσης  και ορισµός δικηγόρου, 
 
 
λόγω καταληκτικών ηµεροµηνιών και ζητείται από το Σώµα να οριστούν τα θέµατα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν  προς 
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Μινέτος ∆ιονύσιος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος    
                    Κωνσταντάκης ‘Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 
                                                                 (θετικές ψήφοι (6) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  το παρακάτω θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης και το εισάγει για συζήτηση και λήψη απόφασης .   
1. «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου (∆ιλινάτων).»  
2. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
3. Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου φορτηγού –βυτίου Mercedes. 
4. Έγκριση Πρακτικού πλειοδοτικού  διαγωνισµού  µίσθωσης ακινήτου   για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
5. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος για καθαρίστριες σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας  
Εκπαίδευσης για το έτος 2018. 
6.«Άσκηση Έφεσης  και ορισµός δικηγόρου» 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  147   / 2018                                                                Α∆Α: 6ΖΗΥΩΕ5-ΚΩΟ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το 1ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας  διάταξης 
(εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την  146 /2018 απόφαση (Α∆Α: Ψ9ΡΗΩΕ5-Η5Ω )  «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  
διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων).» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 14206 /30-05-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αργοστόλι: 30.05.2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                              Aριθ.Πρωτ.: 14206        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 
T.Κ : 28100 Αργοστόλι 
Πληροφορίες: ∆.ΠΑΓΩΝΗΣ 
Τηλ: 26713-60153,-155 
Φαξ: 26710-22572 
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)» 
Σήµερα 30/05/2018 ηµέρα  TETAΡTH και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 32/2018 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 14027/29-05-2018  πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωµατικό Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου (∆ιλινάτων)» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ.  328/13122/16-05-2018 ∆ιακήρυξη 
του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο 
Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι   έχει πρωτοκολληθεί µία (1) 
προσφορά, και αναλυτικά 

1) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 
14051/29-05-2018. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κάποιος ενδιαφερόµενος ενώπιον της επιτροπής µε προσφορά. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα των  Φακέλων  µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 

τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε το άρθρο 4 της   µε αριθ. 
328/13122/16-05-2018 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) Υ.∆. του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι: 1ον] ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν  και ότι ο 
χρόνος ισχύος της προσφοράς της είναι εκατόν είκοσι(120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και 2ον] ότι η προσφορά της 
εταιρείας συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της  αριθ. 328/13122/16-05-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, της οποίας έλαβε γνώση και την οποία 
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και 3ον]  ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά της είναι αληθή και ακριβή, 

β) Υ.∆. του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 στην οποία αφενός δηλώνεται ότι ο κος Κωνσταντίνος Νάστος είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος της εν λόγω 
εταιρείας και αφετέρου ότι εγκρίνει τη συµµετοχή της εταιρείας στον διαγωνισµό της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης, 

γ)αριθ. 815941/26-05-2017 Ανακοίνωση του Τµήµατος µητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.,  
δ) θεωρηµένο καταστατικό εταιρείας µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού,θεωρηµένα  από τη ∆.Ο.Υ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 
ε)αριθ. 592534.844767/17-05-2018 Γενικό Πιστοποιητικό του Τµήµατος Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
στ)αριθ. 11366/22-05-2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, περί της εγγραφής  σε αυτό, της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», 



ζ) συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016(Α 147) 
 Στη συνέχεια , η Επιτροπή αφού έκρινε ότι  ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της ως άνω αναφεροµένης εταιρείας, είναι πλήρης,  προχώρησε 
στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο  άνοιγµα του υποφακέλου της Τεχνικής προσφοράς.   
Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», και αφού τον έλεγξε και τον µονόγραψε,  διαπίστωσε ότι: 
 α)Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Α) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Α και αναλυτικά ως κάτωθι:  
-αριθ.1(ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ – ΞΥΛΙΝΗ ∆ΙΘΕΣΙΑ) &  
-αριθ.2(ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΕΩΝ (ΝΗΠΙΩΝ – ΠΑΙ∆ΩΝ)) &  
-αριθ.3(ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (3 τσουλήθρες, 3 αναρριχήσεις, σκάλα, 3 πατάρια)) & αριθ.4(ΕΛΑΤΗΡΙΟ –ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΝΗΠΙΩΝ) &  
-αριθ.5(∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πάχους  για κρίσιµο ύψος πτώσης  1,50 έως 1,70 µέτρων) &-αριθ.6(ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (kg)) &  
-αριθ.7(ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ) &  
-αριθ.8(ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΞΥΛΙΝΗ – ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ) &  
-αριθ.9(ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ) &  
-αριθ.10(ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ) , 
ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 328/13122/16-05-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 42/2018  Μελέτη 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Β) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Β και αναλυτικά ως κάτωθι: 
-αριθ.1(Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης Παιδικής χαράς – ανακλαστική) &  
-αριθ.2(Πληροφοριακή πινακίδα δηµοσιότητας χρηµατοδότησης παιδικής χαράς από ΑΠΕ – ανακλαστική),  
ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 328/13122/16-05-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 42/2018  Μελέτη 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως 
τις τεχνικές προδιαγραφές 

Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους της αριθ. 328/13122/16-05-2018  ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς 
και την αριθ. 42/2018  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έκρινε οµόφωνα  αφενός ότι  ο υποφάκελος  µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εταιρείας µε την 
επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» είναι πλήρης  και αφετέρου να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο του εν λόγω 
διαγωνισµού , ήτοι το άνοιγµα του υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» του ως άνω  αναφεροµένου συµµετέχοντα, 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» και 
αναλυτικά : 

α) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και διεπίστωσε τα κάτωθι:  
1ον) η εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» προσέφερε το ποσό  των 15.903,00€(χωρίς ΦΠΑ)  

και  ποσοστό έκπτωσης  0,00% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης.                  
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

α) την  αριθ.  328/13122/16-05-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης 
του Συνοπτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε 
κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, 
β) την µε αριθ. πρωτ. 14051/29-05-2018 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»  
γ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
δ) Την  µε αριθµ. 114/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 42/2018 Μελέτη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», και την υπ΄αριθ. 140/2018 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι 
όροι του διαγωνισµού. 
στ) Την µε αριθµ. 42/2018 Μελέτη για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», που συντάχθηκε την  ∆/νση 
Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς , 
ζ) Την µε  αριθµ. 13125/16-05-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης  για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)»,που 
δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
η) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», για την εύρυθµη, απρόσκοπτη  
και σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία, λειτουργία όσο το δυνατόν περισσοτέρων παιδικών χαρών  στην ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του ∆ήµου Κεφαλονιάς στην οποία οι 
παιδικές χαρές παραµένουν κλειστές για χρονικό διάστηµα πέραν του ενός(1) έτους και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος ,  
θ)το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 42/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον 
χαµηλές τιµές, ώστε να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα όργανα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των παιδικών χαρών της ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ(∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ) 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε 
έκπτωση 0,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 19.719,72 €, 

Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του  Συνοπτικού διαγωνισµού  ,  
ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων).» συνολικού  
προϋπολογισµού 19.719,92 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και ανακήρυξη προσωρινού  ανάδοχου την εταιρεία µε την  



επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 0,00% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 19.719,72 €, 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία –Μινέτος ∆ιονύσιος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος    
                    Κωνσταντάκης ‘Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  114   /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 140/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: ΩΩΗ7ΩΕ5-Α3Ρ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.  14206/130-05-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ.  14206/30-05-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων) προϋπολογισµού 19.719,92 € 

       2)  Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
 χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία 
 µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε 
 έκπτωση 0,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 19.719,72 €, 
      3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
    4)Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
 Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
 αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   148 / 2018                                                                           Α∆Α: 6ΛΟ8ΩΕ5-Φ06 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
                                                                    
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  2ο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης(εγκρίθηκε η 
συζήτησή του µε την  146 /2018 απόφαση (Α∆Α: Ψ9ΡΗΩΕ5-Η5Ω )   : «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής 
υπολόγου  Υπαλλήλου για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 31-05-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  ΧΕΠ 792 Β/2018 του Υπαλλήλου 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παναγή Καραβιώτη    που έχει εκδοθεί µε την  93/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                    β) ∆ικαιολογητικά δαπανών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν :  Γαρµπή Σοφία –Μινέτος ∆ιονύσιος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος    
                    Κωνσταντάκης ‘Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας  και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      



το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα 
άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  93/2018 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία 
κατέθεσε 0  κ. Παναγής Καραβιώτης       για την απόδοση του λογαριασµού της  και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  510792B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   ποσού  1.500,00  
€ για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Παναγή Καραβιώτη .           
2. Απαλλάσσει τον κ.  Παναγή Καραβιώτη    από  υπόλογο του  συνολικού  ποσού των  
 1.500,00  €  τα οποία διατέθηκαν από τον Κ.Α 30.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να 
περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο  για να κινούνται µε νοµιµότητα και  ασφάλεια . 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    149  / 2018                                                                      Α∆Α:Ω∆ΡΝΩΕ5-Θ34 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου 
φορτηγού –βυτίου Mercedes. 
                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός 
ηµερήσιας διάταξης (εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την  146 /2018 απόφαση (Α∆Α: Ψ9ΡΗΩΕ5-Η5Ω )   «Έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου φορτηγού –βυτίου Mercedes.»έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την  από 31-05-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου 
φορτηγού –βυτίου Mercedes.» 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΒΥΤΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
    Η ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού µε το αριθµ. 
14165/30.5.2018 έγγραφό της  µας γνωρίζει ότι µετά την αγορά από το ∆ήµο του ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου µε βυτίο απαιτείται η 
πληρωµη των τελών ταξινόµησης -κυκλοφορίας –πινακίδας και βεβαιώσεων ταχογράφου και κόφτη προκειµένου να εκδοθεί ο αριθµός 
κυκλοφορίας και να τεθεί σε κυκλοφορία το ανωτέρω όχηµα. 
      Το ποσό που απαιτείται για τα ως άνω αναφερόµενα  ανέχεται σε € 3.310,80 και συγκεκριµένα:  
- Τέλη κυκλοφορίας   € 1.320,00 
- Τέλη ταξινοµησησης  €   1.635,00  
- Τέλη πινακίδας   € 145,00  
- Βεβαίωση ταχογράφου  €  111,60 , και  
- Βεβαίωση κόφτη   € 99,20 
  Για   την πληρωµή των ως άνω αναφερόµενων δαπανών απαιτείται η έκδοση εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση 
αυτών των  δαπανών οι οποίες δεν µπορούν να πληρωθούν µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα του ∆ήµου . 
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθου  172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής (πλέον Οικονοµική Επιτροπή)  µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την 
αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων. 
    Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'): 
1. Τα  εντάλµατα προπληρωµής  εκδίδονται  στο όνοµα µονίµου Υπαλλήλου του ∆ήµου ο οποίος  καθίσταται υπόλογος και οφείλει  εντός  
τακτής προθεσµίας να αποδώσει  λογαριασµό της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλοντας  τα απαραίτητα   δικαιολογητικά  και 
επιστρέφοντας το ποσό που δεν έχει διατεθει.  
     Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται από την  απόφαση  εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής η οποία δεν µπορεί  να είναι 
µεγαλύτερη του τριµήνου και πρέπει  να λήγει ένα τουλάχιστον µήνα πριν  τη λήξη  του οικονοµικού έτους.  
2. Με  αιτιολογηµένη αίτηση  του υπολόγου µπορεί  ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή για έναν ακόµη µήνα και σε 
καµια περίπτωση  πέραν  από τη λήξη  του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
1. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των ληφθέντων χρηµάτων µε το  ένταλµα  προπληρωµής για άλλες δαπάνες ή για δαπάνες για τις οποίες έχει 
εκδοθει παγία προκαταβολή .  
2 .Σε καµία περίπτωση δεν  επιτρέπεται η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα υπολόγου ο οποίος δεν έχει αποδώσει λογαριασµό για 
προηγούµενο ένταλµα προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων για τα οποία έχει εκδοθεί  ένταλµα προπληρωµής ενεργείται µε εντολη του ∆ηµάρχου η οποία προσυπογράφεται  από 
τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβεί  το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν την φύλαξη και την διασφάλιση των διαχειριζοµένων χρηµάτων να τα καταβάλλουν µε δική τους  επιµέλειαν,και είναι 
υπεύυνοι για κάθε  τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωση αυτών των χρηµάτων.  
    Εάν το ποσό του εντάλµατος προπληρωµής  δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί  αµέσως από τον υπόλογο θα γίνεται κατάθεση  αυτού  ή των µη 
χρησιµοποιηθέντος υπολοίπου  εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος που βρίσκεται στην εδρα του ∆ήµου.  



    Ο υπόλογος  οφείλει  κατά την απόδοση του λογαριασµού να επισυνάψει µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και 
αναλήψεως της Εθνικής Τράπεζας ,  στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικώς όλες οι γενόµενες για το σκοπό που εκδόθηκε το ένταλµα 
προπληρωµής δαπάνες».  
   Τα  δικαιολογητικά  µετά τον προέλεγχο από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας  αποστέλλονται στη λογιστική υπηρεσία του ∆ήµου για εκκαθάριση 
και µε µέριµνα της λογιστικής υπηρεσίας αυτά µετά την εκκαθάριση τους  επισυνάπτονται στο ένταλµα προπληρωµής.  
    Υστερα από τα παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει, εφόσον οι ως άνω αναφερόµενες δαπάνες δεν µπορούν  να εξοφληθούν µε τακτικά 
ενταλµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : 
1. Να  εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης € 3.310,80 ( τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα και ογδόντα λεπτά ) σε βάρος του Κ.Α 30.6323 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2018 µε τίτλο « Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» για  την κάλψη των αναφεροµένων τελών για την θέση σε 
κυκλοφορία του νέου φορτηγου-βυτίου του ∆ήµου  
2. Να εγκρίνει  τη χορήγηση εντάλµατος προπληρωµής ποσού € 3.310,80 (τρεις χιλιάδες  τριακόσια δέκα και ογδόντα λεπτά ) επ΄, ονόµατι 
του µονίµου Υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζαµπαύτη Θεοδώρου,    
 ο οποίος µετά την έκδοση του εντάλµατος προπληρωµής από την Υπηρεσία λογιστηρίου του ∆ήµου θα διαθέσει  το ποσο αποκλειστικά και µόνο 
για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την θέση σεκυκλοφορία του νέου φορτηγού – βυτίου  του ∆ήµου και συγκεκριµένα : 
- Τέλη κυκλοφορίας   € 1.320,00  ∆.Ο.Υ  Αργοστολίο 
- Τέλη ταξινοµησησης  €   1.635,00 , ∆.Ο.Υ Αργοστολίου 
- Τέλη πινακίδας   € 145,00 , Υπουργείο Μεταφορών 
- Βεβαίωση ταχογράφου  €  111,60 , εξουσιοδοτηµένο Συνεργείο κ.  
  Μαρκέτου και  
- Βεβαίωση κόφτη   € 99,20, εξουσιοδοτηµένο Συνεργείο κ. Μαρκέτου, και  
3. Η απόδοση λογαριασµού θα γίνει έως τις   31/8/2018.  

 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Θεόδωρου 
Ζαµπαύτη       ποσού  3.310,80   € από τον Κ.Α 30.6323 για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου φορτηγού –βυτίου 
Mercedes. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Μινέτος ∆ιονύσιος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος    
                    Κωνσταντάκης ‘Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το 184/2018 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  492/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 3.310,80  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 30.6323 µε τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κλπ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Θεόδωρο Ζαµπαυτη   συνολικού  ποσού 
3.310,80  € από τον Κ.Α 30.6323 για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ανατρεπόµενου φορτηγού –βυτίου Mercedes.. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   31/08/2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     150 / 2018                                                                            Α∆Α: ΨΚΖΘΩΕ5-ΠΥΑ                                                        
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού πλειοδοτικού  διαγωνισµού  µίσθωσης ακινήτου   για τη στέγαση του Πυροσβεστικού 
Κλιµακίου Ληξουρίου. 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το 4ο θέµα  εκτός ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού 
πλειοδοτικού  διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου   για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου.» (εγκρίθηκε η συζήτησή 
του µε την  146 /2018 απόφαση (Α∆Α: Ψ9ΡΗΩΕ5-Η5Ω ) έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 14397/ 31-05-2018 διαβιβαστικό  
του Προέδρου   της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. ∆ηµάρχου Αλεξάνδρου Παρίση    σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει 
προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 14396/31-05-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο 
αναλυτικά έχει   ως εξής:  
                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ    ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14396 
Στο Αργοστόλι  σήµερα  την    31ην  Μαίου  του  έτους 2018,  ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα  10.30 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 13690/2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της η 
Επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών,  η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 30/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για 
να διενεργήσει  δηµοπρασία µίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου ∆.Ε. Παλικής, όπως 
ορίζεται στην αρ. 8549/2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις 29-3-2018. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 



1)  Αλέξανδρος Παρίσης   (Πρόεδρος)                                   
2)  Γεώργιος Κατσιβέλης   (Μέλος) 
3)  Αλέξανδρος Μοσχονάς   (Μέλος)    
4)  Μαρία Κυριακάτου   (Γραµµατέας) 
 
Με την αριθ. 337/2018 απόφαση του ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς κάλεσε τον κ. Παναγή Πυλαρινό-
Θεοδωράτο όπως καταθέσει την οικονοµική του προσφορά  ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών,  στη συνεδρίαση της 31-5-2018, 
σύµφωνα  µε  το  β΄  στάδιο  της  διαδικασίας  µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου ∆.Ε. 
Παλικής (διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού-ανακήρυξη µειοδότη), όπως ορίζεται στην αρ. 8549/2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς.   
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής: 
 
         Μίσθωση  ακινήτου για τη στέγαση  του Πυροσβεστικού Κλιµακίου  
         Ληξουρίου ∆.Ε. Παλικής 

Α.Α         Ονοµατεπώνυµο µειοδότη                Προσφορά                           

 1. Παναγής Πυλαρινός-Θεοδωράτος 
 

              600 €  µηνιαίως             

                            

 
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  µειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Παναγής Πυλαρινός-Θεοδωράτος ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  
600 € µηνιαίως. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή και ο µειοδότης. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                                              Ο ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                           
             Ο  Πρόεδρος       
             Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ           
                                              
             Τα   µέλη 
              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Μινέτος ∆ιονύσιος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος    
                    Κωνσταντάκης ‘Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος. 
                     Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει ότι η στέγαση του Πυροσβεστικού Σώµατος στο Ληξούρι είναι       αναγκαία αλλά επειδή η δαπάνη 
αυτή πρέπει να καλύπτεται από την Κεντρική  Κυβέρνηση προτείνει τα χρήµατα να διατίθενται από την Κεντρική Κυβέρνηση και ψηφίζει την 
πρόταση του. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 55/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  86/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 6ΡΚΚΩΕ5-0ΦΡ 
4) την µε αρίθµ. πρωτ. 10288/18-04-2018 Πρόταση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ιδιοκτήτη 
5)την 337/2018  Πρόσκληση   Προέδρου Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Α∆Α: Ω798ΩΕ5-6ΣΣ) 
6) Το   14396/31-05-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
7)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 14396/31-05-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  του φανερού, δηµόσιου µειοδοτικού   
διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
 2) Ανακηρύσσει  µειοδότη της  µίσθωσης  από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  ακινήτου  προκειµένου να  στεγαστεί  το Πυροσβεστικό  
Κλιµακίου Ληξουρίου , τον  κ. Παναγή  Πυλαρινό –Θεοδωράτου  ιδιοκτήτη  του ακίνητου   που βρίσκεται εντός αγροτεµαχίου 
συνολικής επιφανείας 4.196,39 τ.µ  εκτός των ορίων του οικισµού Σουλλάρων στην θέση «Λιάκα-Ξυλοβούνι» της ∆.Ε Παλλικής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
Το  εν λόγω  ακίνητο αφορά το ισόγειο   διωρόφου κτιρίου  (επιφανείας ισογείου120,06 τ.µ )  που η πρόσβαση σε αυτό  
πραγµατοποιείται από είσοδο που εφάπτεται µε την επαρχιακή οδό αρ. 40 Ληξουρίου –Κατωγής και θα  χρησιµοποιείται επίσης και   
για την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχηµάτων ενώ η πρόσβαση στον όροφο(κατοικία ιδιοκτήτη) θα πραγµατοποιείται από 
διαφορετική δίοδο. 
Τα µηνιαίο µίσθωµα   ανέρχεται στο ποσό   των  600,00 € (εξακόσια   Ευρώ) .       
 
 
 



 
    
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   151 / 2018                                                                                Α∆Α: 737ΚΩΕ5-Ψ9Γ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος για 
καθαρίστριες σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης για το έτος 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 5ο θέµα   εκτός ηµερήσιας  διάταξης(εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την  
146 /2018 απόφαση (Α∆Α: Ψ9ΡΗΩΕ5-Η5Ω )   : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια παστεριωµένου 
γάλακτος για καθαρίστριες σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το έτος 2018 , έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  το µε αρίθµ. πρωτ. 14374 /31-05-2018 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι : 31.05.2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     Aριθ.Πρωτ.:  14374 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 

Σήµερα 31.05.2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 14027/29-05-2018 Πρόσκληση του  Προϊσταµένου του Τµήµατος 

Προµηθειών , η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 32/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

,αποτελούµενη από τους: 

1. Παγώνη ∆ιονύσιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο(Πρόεδρο) 
2. Μαντζουράτο Θεόδωρο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο (Μέλος). 
3. Παγουλάτο Κωνσταντίνο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο (Μέλος). 

Από τις 11:00 έως τις 11:30 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών(Σχολικών 
Επιτροπών Α΄θµιας & Β΄θµιας εκπαίδευσης) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τις 11:31 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟ, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 11:30 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία 
προσφορά. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
 α)την αριθ. 4/2018 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», 
 β)την αριθ. 116/2018 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και καθορίσθηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη προµήθεια, 
 γ)την αριθ. 141/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  καταρτίστηκαν  οι όροι δηµοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
 δ)την  µε αριθ.  πρωτ. 329/13123/16-05-2018 ∆ιακήρυξη(Α∆ΑΜ:18PROC003107202 & Α∆Α:ΨΘΦΗΩΕ5-ΥΥΜ) του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού-  για την 
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»» 
 ε)την αριθ. 13126/16-05-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆ΑΜ:18PROC003107240 & Α∆Α:ΨΨΥΞΩΕ5-ΛΧΗ) για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»», 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»», 
2.Την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς (Σχολικών 

Επιτροπών Α΄θµιας & Β΄θµιας εκπαίδευσης). 
Τα µέλη της επιτροπής  
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
2. Μαντζουράτος Θεόδωρος __________ 
3. Παγουλάτος Κωνσταντίνος ________ 

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

Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος 
καθαρίστριες σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το έτος 2018  β)  την  κήρυξη  άγονου του εν  ο ∆ιαγωνισµόυ και γ) την εξεύρεση 
προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς (Σχολικών Επιτροπών Α΄θµιας & Β΄θµιας 
εκπαίδευσης). 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος ψηφίζει ΛΕ΅ΥΚΟ. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος   Κωνσταντάκης ‘Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας -
Παπαδάτος Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 



2) Την   116  /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  141 /2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων ( Α∆Α: ΩΕΠΝΩΕ5-Θ6Β     
4) το µε αρίθµ. 14374 /31-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 14374/31-05-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος για καθαρίστριες σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για 
το έτος 2018 

              2.  Κηρύσσει  ΑΓΟΝΟ τον  ∆ιαγωνισµό  για την  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
                   ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ  
                   ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
             3.Την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων  
                 αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης). 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  152 / 2018                                                                       Α∆Α: ΩΝΟΑΩΕ5-ΚΨΝ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση Έφεσης  και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 6ο θέµα  
Εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση Έφεσης και ορισµός δικηγόρου.» (εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την  146 /2018 απόφαση 
(Α∆Α: Ψ9ΡΗΩΕ5-Η5Ω )   θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  14055/29-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της 
Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:   

  
Σύµφωνα µε την µε αριθµό 339/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και κατόπιν της µε αριθµό πρωτοκόλλου 
41385/22.10.2015 γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αποφασίστηκε η άσκηση του ένδικου 
βοηθήµατος της ανακοπής κατά της υπό εκκαθάρισης ετερόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Β. ∆εστούνης και Σια Ε.Ε. υπό 
εκκαθάριση» η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 52/2015 διαταγής 
πληρωµής. Πράγµατι ο ∆ήµος µας άσκησε την από 26.10.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 84/2015 ανακοπή του η συζήτηση της 
οποίας έλαβε χώρα κατά την δικάσιµο της 26ης Ιουνίου 2017. 

Επί της ως άνω ανακοπής εκδόθηκε η µε αριθµό 55/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η οποία επιδόθηκε 
στον ∆ήµο µας την 07.05.2018 και µε την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή του ∆ήµου µας και επικυρώθηκε η µε αριθµό 55/2015 
διαταγή πληρωµής. 

Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος δύναται να ασκήσει το ένδικο µέσο της έφεσης καθώς συντρέχουν σοβαροί νοµικοί 
λόγοι. 

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

Επειδή συντρέχουν νοµικοί λόγοι για την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης καλείται η επιτροπή σας να αποφασίσει : 
α) για την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά της υπό εκκαθάρισης ετερόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Β. ∆εστούνης και Σια Ε.Ε. υπό εκκαθάριση» η οποία εδρεύει 
στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 55/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου και β) για την χορήγηση εντολής – πληρεξουσιότητας στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα 
Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση της έφεσης και την παράστασή της κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν οριστεί καθώς και 
σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο. 

  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

                      Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος   Κωνσταντάκης ‘Άγγελος – 
                      Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος 
 

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 14055/ 29-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 

                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1)Εγκρίνει την άσκηση  του ένδικου µέσου της έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς κατά της υπό εκκαθάρισης ετερόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Β. ∆εστούνης και Σια Ε.Ε. υπό εκκαθάριση» η 
οποία εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 55/2018 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
2) Χορηγεί  εντολή– πληρεξουσιότητα  στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου για την 
άσκηση της έφεσης και την παράστασή της κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν οριστεί καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή 
δικάσιµο. 
 



ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   153  / 2018                                                             Α∆Α: ΩΙΒΩΩΕ5-ΙΓΦ                                                                    
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018.   

                                                                                                                         
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   συνεχίζοντας την συνεδρίαση  , δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  6 ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), την Υπ.Οικ. 
2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 
των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει 
ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α 
άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της 
δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης έγκρισης 
πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. 
έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης 

Ποσό Αιτιολογία 

175 18/05/2018 4.575,60 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, βάσει της αριθ.25/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

176 18/05/2018 6.917,96 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου ,ΑΡΙΘ.51/2018 
ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

177 18/05/2018 6.981,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής,ΑΡΙΘ. 49/2018 
ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

178 18/05/2018 4.928,69 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης ,ΑΡΙΘ. 50/2018 ΜΕΛΕΤΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

179 18/05/2018 6.930,86 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας ΕΡΙΣΟΥ ,ΑΡΙΘ. 52/2018 
ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

180 18/05/2018 4.441,38 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΥΛΑΡΟΥ ,ΑΡΙΘ. 48/2018 
ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

181 18/05/2018 6.967,40 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ,ΑΡΙΘ. 47/2018 
ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



182 24/05/2018 54.010,58 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ[ΑΡΙΘ.3/2018 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] 

183 25/05/2018 5.499,40 
Προµήθεια συστήµατος µη επανδρωµένου αεροσκάφους (DRONE) για τις ανάγκες τις 
Πολιτικής Προστασίας[αριθ. 13950(324)25-05-2018 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 

185 31/05/2018 23.970,47 
4/2018 ,ΜΕΛΕΤΗ:" ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ "  

 

186 1/06/2018 2.430,40 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆.Ε ΕΛΕΙΟΥ -ΠΡΟΝΝΩΝ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Μινέτος  ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει   ΛΕΥΚΟ 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει το αίτηµα 183/2018 . 

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος    
                    Κωνσταντάκης ‘Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος 

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

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

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

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

Προϋπολογισµού 2018.  
  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία.              
 
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  
του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  154 /  2018                                                             Α∆Α: 6ΝΚ6ΩΕ5-ΚΚΧ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2018.  
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος     το  7ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2018»αναφέρει τα παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την πραγµατοποίηση 
δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως 
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται 
χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές 
εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 
4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 
2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή 
να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες 
που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την  8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω την 
έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού 
οικον. έτους  2018 . 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης 

Ποσό Αιτιολογία Κ.Α ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

467 17/05/2018 1.184,82 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:Α]∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2018, 
Β]ΑΡΙΘ.13103/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ, Γ]ΑΡΙΘ.59623/2018 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 

10. 6462 6.661,56 

468 18/05/2018 261,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ  20. 6323 1.739,00 

469 18/05/2018 538,97 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ  30.6671.01 461,03 

470 18/05/2018 4.575,60 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, βάσει της 
αριθ.25/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

35.6692.02 24,40 

471 18/05/2018 6.917,96 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 
,ΑΡΙΘ.51/2018 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

70.6279.11 82,04 

472 18/05/2018 6.981,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής,ΑΡΙΘ. 
49/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

70.6279.12 19,00 

473 18/05/2018 4.928,69 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης ,ΑΡΙΘ. 
50/2018 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

70.6279.13 71,31 

474 18/05/2018 6.930,86 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας ΕΡΙΣΟΥ 
,ΑΡΙΘ. 52/2018 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

70.6279.14 69,14 

475 18/05/2018 4.441,38 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΥΛΑΡΟΥ 
,ΑΡΙΘ. 48/2018 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

70.6279.15 58,62 

476 18/05/2018 6.967,40 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
,ΑΡΙΘ. 47/2018 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

70.6279.16 32,60 

477 22/05/2018 818,40 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.13103/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

00. 6463 3.327,56 

478 22/05/2018 62,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 00. 6463 3.265,56 

481 23/05/2018 72,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 00.6221.00 0,00 

482 24/05/2018 495,39 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 10. 6614 504,61 

483 24/05/2018 82,58 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 10.6662.01 2.791,41 



485 25/05/2018 5.499,40 
Προµήθεια συστήµατος µη επανδρωµένου αεροσκάφους (DRONE) 
για τις ανάγκες τις Πολιτικής Προστασίας[αριθ. 13950(324)25-05-2018 
ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 

70.7135.26 500,60 

486 29/05/2018 2.653,60 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:Α]ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ(1ος -
ΑΓΟΝΟΣ), Β]ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ(2ος), Γ]ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΛ-
∆ΡΟΓΚ., ∆]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ,κ.λ.π. 2018, Ε]ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘ/ΑΣ 
2018 

10. 6462 4.007,96 

487 29/05/2018 372,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  00. 6463 2.893,56 

490 31/05/2018 161,2 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 10. 6462 3.846,76 

493 31/05/2018 23.970,47 
4/2018 ,ΜΕΛΕΤΗ:" ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ "  

70.6162.07 29,53 

494 1/06/2018 2.430,40 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆.Ε ΕΛΕΙΟΥ -ΠΡΟΝΝΩΝ 70.6279.17 69,60 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Μινέτος  ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει   ΛΕΥΚΟ 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : 477-485-&490/2018 

  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος   Κωνσταντάκης ‘Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος 
Νικόλαος 

 
Και αφού έλαβε υπόψη της :  

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

∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   εγγεγραµµένων 
κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την 
υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  155 / 2018                                                                       Α∆Α: ΨΨΑΕΩΕ5-Π15 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου  για  επέκταση ΦΟΠ. 
                                                                    



Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  Υπαλλήλου για  επέκταση ΦΟΠ.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  
από 18-05-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  ΧΕΠ 510 Β/2018 του Υπαλλήλου 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονυσίου Παγώνη   που έχει εκδοθεί µε την  67/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                    β) ∆ικαιολογητικά δαπανών. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ. 510 Β /2018 
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :  Παγώνης ∆ιονύσιος      -ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 67/2018  ΑΠΟΦ. ΟΙΚ.  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 
                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Α/Α              ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ & ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ                 ΠΟΣΟ              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
 
 ∆Ε∆∆ΗΕ             31604/24-04-2018   3.472,29 3.472,29 
    
    
    
                                

                                           σύνολο 
                                           
3.472,29 

 
3.472,29 

 
 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος - Κωνσταντάκης  
                  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα 
άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  67/2018 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία 
κατέθεσε 0  κ. ∆ιονύσιος Παγώνης          για την απόδοση του λογαριασµού της  και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  510B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   ποσού  3.472,29   € 
για  την πληρωµή επέκτασης ΦΟ.Π έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  ∆ιονύσιο Παγώνη.           
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο Παγώνη    από  υπόλογο του  συνολικού  ποσού των  
 3.472,29  €  τα οποία διατέθηκαν σύµφωνα µε την  67/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής από τον Κ.Α 20. 7325.02 για την 
επέκταση ΦΟΠ σύµφωνα µε την  74/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    156  / 2018                                                                      Α∆Α: 6Ν1ΟΩΕ5-ΦΙΛ 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της   74/6-03-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 56&57/2018 πράξεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 10 ο  ηµερήσιας 
διάταξης  : «Ανάκληση της  74/6-03-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 56&57/2018 πράξεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   
 
Με την 74/6-03-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε  η  εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής 
οδού στην Τ.Κ. Βασιλικάδων (περιοχή Γηπέδου)»» όπως περιγράφεται σύµφωνα µε την από 6-02-2017  Τεχνική Περιγραφή 
Εργασιών  Υπαλλήλου   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στον  εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων κ. 
Παναγή Παπαδηµάτο  που εδρεύει  στα Καταποδάτα Σάµης  Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   043242399 ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε 
την  αρίθ. πρωτ. 6219/6-03-2018 συνολικού ποσού 3.661,10 €  . 
Με τις Πράξεις 56/2018 και 57/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται ότι και  σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η διενέργεια 
κλήρωσης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, κρίνεται ότι καταργείται από την έναρξη ισχύος του 
Ν.4412/2016 (8.8.2016,άρθρο 379 παρ. 1) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του ή ρυθµίζει τα θέµατα 
που ρυθµίζονται από αυτόν µε άλλον τρόπο και γίνεται  δεκτό ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987 έχουν 
καταργηθεί κατά το µέρος που παρέχουν στη  Οικονοµική Επιτροπή τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα, ήτοι χωρίς προηγούµενη 



δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση, τον ανάδοχο µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει, χωρίς 
Φ.Π.Α τις  πέντε χιλιάδες οχτακόσια  εξήντα εννιά και σαράντα ένα (5.869,41 ευρώ)  
 
Επειδή ο ορισµός του αναδόχου  του  έργου   στην  παραπάνω απόφαση  δεν   διενεργήθηκε µε  δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση, 
κατά τους ορισµούς των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και  λαµβάνοντας υπόψη τις 56 & 57/2018 σχετικές  
αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητείται η ανάκληση της.      
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

                    Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος - Κωνσταντάκης  
                  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 
                   Και αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 74/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
την αρίθµ. πρωτ. 52934/4-04-2018 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νησου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 τις παρ.  5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 
τις 56 & 57/2018   αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Την 13469/22-05-2018 γνωµοδότηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 74 /6-03-2018 (Α∆Α: 6ΛΡΝΩΕ5-ΩΑΕ ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  ανατέθηκε  η  εκτέλεση 
του έργου  «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. Βασιλικάδων (περιοχή Γηπέδου)»» όπως περιγράφεται σύµφωνα µε 
την από 6-02-2017  Τεχνική Περιγραφή Εργασιών  Υπαλλήλου   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στον  
εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων κ. Παναγή Παπαδηµάτο  που εδρεύει  στα Καταποδάτα Σάµης  Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   043242399 
ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 6219/6-03-2018 συνολικού ποσού 3.661,10 €  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  157   / 2018                                                                              Α∆Α: 7ΝΚΩΕ5-ΟΝΟ            

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  συνοπτικού διαγωνισµού για «Υπηρεσίες λειτουργίας υποδοχής κυλικείου Πλατύ 
Γιαλού» 

Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο 
ο οποίος  εισηγούµενος   το 11o θέµα   ηµερήσιας διάταξης : «Κατάρτιση των όρων  συνοπτικού διαγωνισµού για «Υπηρεσίες 
λειτουργίας υποδοχής κυλικείου Πλατύ Γιαλού»θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  το  από  24-05-2018 σχέδιο της εν 
λόγω διακήρυξης το οποίo αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

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

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία της παραλίας  ( οµπρέλες – ξαπλώστρες ) για το χρονικό διάστηµα από  1 Ιουνίου έως  και 15 Οκτωβρίου  2018 
όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 3/2018 Μελέτης .   

• Θέσεις εργασίας για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστηµα από  1 Ιουνίου έως  και 15 Οκτωβρίου  2018 
όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα επάνδρωσης θέσεων παροχής υπηρεσίας της υπ. αριθ. 3/2018 Μελέτης.   

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες και να επανδρώσει τις ως άνω αναφερόµενες θέσεις εργασίας.   
    Η παραλία του ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ και  το κυλικείο   θα λειτουργούν  καθηµερινά από 09:00 π.µ. έως και 21:00 µ.µ. από 1η Ιουνίου έως και την 15η  
Οκτωβρίου. 
    Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας για την ασφαλή επίσκεψη των επισκεπτών στην παραλία καθώς και για όλο το 
χρόνο παραµονής τους σε αυτή .  
Ο αναγκαίος εξοπλισµός για τη λειτουργία της παραλίας και του κυλικείου θα παραχωρηθεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς .  
     Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία και την συντήρησή τους καθώς και τη αποκατάσταση τυχόν ζηµιών ή φθορών που προκλήθηκαν µε 
ευθύνη του. 
   Επίσης όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία  του κυλικείου της παραλίας ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  (τρόφιµα, ποτά , αναψυκτικά , παγωτά ) θα παραδίδονται  από το 
∆ήµο Κεφαλλονιάς ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη  για   την ανάδειξη αναδόχων προµηθευτών .  
    Ο ∆ήµος έχει την πλήρη ευθύνη για την διαχείριση και έλεγχο του κυλικείου και των ξαπλωστρών ενώ για τον έλεγχο της λειτουργίας της παραλίας και του 
κυλικείου ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  θα ορίσει  ∆ηµοτικό Υπάλληλο ο οποίος  σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο θα είναι υπεύθυνος για τις όποιες παραγγελίες 
απαιτούνται και για τον έλεγχο του Ταµείου και των εισπράξεων.  
   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόµενων εργασιών . 
 Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των  πτυχίων που θα προσκοµίσουν  και το κινητό 
τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του ∆ήµου. Οι 
παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη του ∆ήµου στην αρµόδια Λιµενική  και Πυροσβεστική Αρχή για την διευκόλυνση τους  εφόσον 
απαιτηθεί. 
∆εδοµένου ότι η επισκεψιµότητα της παραλίας του ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων ο ∆ήµος µας έχει τις κατωτέρω δυνατότητες : 
Α) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση µη παροχής των αναφεροµένων στην παρούσα εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, είτε προέρχεται από υπαιτιότητα 
του ∆ήµου, είτε του αναδόχου να µειώσει το τίµηµα του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α., κατόπιν προσκοµίσεως από τον ανάδοχο του 
πίνακα συνολικού µισθολογικού κόστους κατά την λήξη της συµβάσεως. 



Β) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, να τροποποιεί τον αριθµό των  θέσεων εργασίας και το ωράριο λειτουργίας ανά ηµέρα σύµφωνα µε τις εκάστοτε  ανάγκες 
λειτουργίας της  παραλίας του Μύρτου, χωρίς όµως οι τροποποιήσεις αυτές να υπερβαίνουν τις συνολικές ώρες λειτουργίας της παραλίας και το σύνολο των 
θέσεων εργασίας κατά το συνολικό χρονικό διάστηµα λειτουργίας της.  Για την εφαρµογή της εν λόγω δυνατότητας ο ∆ήµος οφείλει να ενηµερώνει τον 
ανάδοχο εγκαίρως και µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
Γ) ∆ιατηρεί το δικαίωµα στην περίπτωση µη παροχής του συνόλου των αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την χρονική διάρκεια που 
αναφέρεται στην παρούσα, να προβεί σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

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

1.Η παρούσα διακήρυξη 
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων της υπ΄αριθ.3/2018 µελέτης 
 
4. Η υπ΄αριθ. 3/2018  µελέτη - τεχνική έκθεση 
Άρθρο 3ο: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – ∆ηµοσίευση 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της 
διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της 
παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  
δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης 
βαρύνουν το ∆ήµο. 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από 
άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(Αρµόδιοι Υπάλληλοι: Παγώνης ∆ιονύσιος/Παγουλάτος  Κωνσταντίνος, Τηλ. 26713-60155/60153)και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά 
της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς,  Οδός  Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 26713-60156. , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία 
διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της απόφασης 
της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 11 
του ίδιου Νόµου. 
 
 
 

Άρθρο 4ο: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
Ο Συνοπτικός  διαγωνισµός  θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, την 18/06/2018, ηµέρα  

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

Ο διαγωνισµός θα είναι συνοπτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής και 
θα διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές, τις οποίες θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµου αντιπροσώπου, στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές , αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε ευθύνη του προσφέροντος από 
την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε 
διαγωνιζόµενο. Ορίζεται ότι ο κάθε διαγωνιζόµενος, έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς µόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών σε ανοιχτή 
συνεδρίαση µετά τη λήξη της παραλαβής τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
 Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής: 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµοσία, παρουσία των διαγωνιζοµένων, κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το ν. 
4412/2016, τον κυρίως φάκελο και καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της προσφοράς χωρίς 
σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη. 
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα 
πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχός τους. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συµµετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε µυστική 
συνεδρίαση τη νοµιµότητα και το κύρος των δικαιολογητικών συµµετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, δηλαδή αυτούς που 
γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 



Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει δεκτοί 
από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους. Το 
αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται δηµόσια, δηλαδή αυτούς που γίνονται δεκτοί και 
όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
 Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών , ο πρόεδρος ανακοινώνει τον µειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισµού, το οποίο 
αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
 
 

Άρθρο 6ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως ορίζονται στο Άρθρο 2  παρ. 1 περ.13 του Ν. 
4412/2016. Οικονοµικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προµήθειας των προϊόντων της 
παρούσης. 
Αναλυτικότερα δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς 
σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύµβασης.  
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7: Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής 

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

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

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

Α.  Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως απεικονίζεται 
στο ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016,   

Β.  Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 περ. δδ 
του Ν. 4412/2016.   

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

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

  ∆.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 
:  



α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 
καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 
αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο 
και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  
α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων 
των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα :  
α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και 
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.  
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται 
πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,  αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και 
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά 
όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

4. Για φυσικά πρόσωπα:  
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.    

Ε. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 
 

ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό 
προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος 

 
 

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

  
∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται µε το κριτήριο της 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 

∆ιευκρίνιση : Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης υπογράφουν:  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται µε το κριτήριο της 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 

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

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

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

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

i.  Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 



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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 11ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας  είναι η παραλία του ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ της ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Το µέγιστο χρονικό 

διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι από 01/06/2018 έως 15/10/2018. ∆ύναται να τροποποιηθεί µετά από απόφαση της Αναθέτουσας αρχής. Οι 
υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 

Άρθρο 12οΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 



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

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

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

και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο .  
• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  
• Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 
τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 
εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς 
επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει 
στην καταχώριση σε πρακτικό  
α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016) 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως 
του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 
της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση 
αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή 
υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση 
συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν 
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 
προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, είναι 
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 
υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση 
ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  



δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 
του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε 
αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  
στ) Προσφορά υπό αίρεση.  
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, καθώς αυτό δεν 
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης . 
η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική   Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά 
θ) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, 
δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως 
αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση 
που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση 
και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 
ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της 
παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για το σύνολο των υπό ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του δήµου Κεφαλονιάς και όχι µεγαλύτερο ή 
µικρότερο. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άριρο 13 
παρακάτω.  

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  
α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για το σύνολο της υπηρεσίας, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα αυτής.  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  



2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την 
ανάθεση της σύµβασης 

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



Κάθε Παράρτηµα της Παρούσας ∆ιακήρυξης αποτελεί αναπόσταστο τµήµα της Σύµβασης. 
15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον ∆ήµαρχο.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας 
υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 
• Τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών.  
• Tις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του για τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
• Tον τρόπο παραλαβής.  
• Tον τρόπο πληρωµής.  
• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 
• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στα Παραρτήµατα της ∆ιακήρυξης.  

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

ΑΡΘΡΟ 18ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 15/10/2018 οπότε και µπορούν  να παραληφθούν όλα τα παραδοτέα. ∆ιατηρεί το δικαίωµα στην 
περίπτωση µη παροχής του συνόλου των αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την χρονική διάρκεια που αναφέρεται στην παρούσα, να προβεί 
σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς 
επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόµου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε τις 
εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Σε περίπτωση υπηρεσίας παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
β) Παραλήφθηκαν συνολικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
7. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 8. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 
απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από 
την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί 
ως συντονιστής. 
9. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του 
αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές 
προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.  
10. ∆εν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου από τον Ανάδοχο για την τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.  
11. Η υπηρεσία παραλαµβάνεται τµηµατικά και βεβαιώνεται από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η 
παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  



Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που 
ορίζεται στο συµφωνητικό, και σε κάθε περίπτωση έως τις 15/10/2018 µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   
12. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και µε την 
προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, 
ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
13. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
14. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 
περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν 
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
17. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  
18. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την υπηρεσία µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους 
όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα. Εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της υπηρεσίας, 
µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσίας, η υπηρεσία µπορεί να απορριφθεί. Εάν η υπηρεσία απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω 
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  
19. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως 
ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
20. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.  
21. Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
παράδοσης και παραλαβής κάθε τµήµατος της υπηρεσίας.  
22. Αν η παραλαβή της υπηρεσίας και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον 
οριζόµενο χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 
παραλαµβάνει, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.  
23. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση 
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη 
της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατικά, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά όπως 
ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.  
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 
 α) Τιµολόγιο() του προµηθευτή.  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής,  Ασφαλιστικής και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας 
γ) Πρωτόκολλο καλής Εκτέλεσης του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου 
δ) Βεβαίωση παραλαβής του τµήµατος της υπηρεσίας από την υπεύθυνη για την εκτέλεση της υπηρεσία οργανική µονάδα 
Η εξόφληση του παραστατικού θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:  
α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις 
κείµενες διατάξεις  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.  



δ) από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
ζ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη η συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
η) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογητικών 
του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
θ) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ι) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 
άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 
76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ια) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
ιβ) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς 
να παραδοθεί η υπηρεσία, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν την υπηρεσία που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης και σε περίπτωση που έχει αποδεσµευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 23: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των 
προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση 
της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της. 



6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.  
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής  σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού της 
3/2018 µελέτης εκτός ΦΠΑ ήτοι 871,13 ευρώ  και κατατίθεται µε τον φάκελο υποβολής των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς 
τον ΦΠΑ για το σύνολο των οµάδων που πρέπει να υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος .  
A/
A 

ΕΙ∆ΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  Ενδεικτικός 
Προϋπολογισµός χωρίς 
ΦΠΑ 24%  

Ποσοστό 
Εγγυητικής 
επιστολής 
Συµµετοχής€(2%)  

1  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  43.556,60 871,13€ 

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

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η 
αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 



οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

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

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

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

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

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

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

 
Αργοστόλι   /05/2018 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση ως έχουν των παραπάνω όρων διακήρυξης  του νέου   Συνοπτικού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία    «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ 
ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» και τον ορισµό ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν 
λόγω διαγωνισµού την  
 18-06 -2018. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος επισηµαίνει ότι τις Υπηρεσίες αυτές πρέπει να τις προσφέρει ο ∆ήµος και όχι ιδιώτες και δηλώνει ότι 
καταψηφίζει την εισήγηση. 
 

                        Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος - Κωνσταντάκης  
                 ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος- 
και αφού έλαβε υπόψη: 
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• Την  79/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
• Την  484/2018 πρόταση ανάληψης Υποχρέωσης 
• Το σχέδιο των παραπάνω νέων όρων του συνοπτικού  διαγωνισµού    : 
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 54.010,58 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 70.6162.28 µε τίτλο«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».από τον 
Προϋπολογισµό του ∆ήµου  έτους 2018. 

2. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του  Συνοπτικού    Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού , µε έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την 
υπηρεσία«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». Με ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη του   ποσού  των 43.556,60 € πλέον Φ.Π.Α. 10.453,58 € ευρώ, δηλαδή 54.010,58 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 



3. Ο Συνοπτικός  διαγωνισµός  θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, την 18/06/2018, ηµέρα 
∆ΕΥΤΕΡΑ,  µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών  τις 09:30π.µ. και λήξης τις 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

4. Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr. 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη 
της διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της 
περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 

 
5. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η 
αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    158  / 2018                                                                       Α∆Α: ΨΞΛΕΩΕ5-ΖΒΦ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
                                                                                                                         
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το 14ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης Έγκριση 1ου 
Πρακτικού του   συνοπτικού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 13196 /17-05-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

 

 

                                     Αργοστόλι:  17.05.2018 

                                     Αριθ.Πρωτ.:  13196 

 

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

  

 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 

32/2018 , 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
  



Στο Αργοστόλι, σήµερα 17/05/2018, ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν 
της υπ΄αριθµ. 12924/15-05-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 280/11882/04-05-2018 
∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», προϋπολογισµού 73.670,39 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%). 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 280/11882/04-05-2018 διακήρυξη, η 17η Μαίου 2018 και ώρα 
και ώρα 10:00 π.µ. 

 
 
Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος, κο. 

Μπεκατώρο Γεώργιο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  έχει πρωτοκολληθεί 
µία(1) προσφορά και αναλυτικά ως εξής: 

Α)η  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία “ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ”  και της οποίας η προσφορά έλαβε αριθµό πρωτ. : 13127/16-05-2018, 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  των φακέλων της  ως άνω 

αναφεροµένης προσφοράς .  
  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και από την εταιρεία µε την ως άνω αναφερθείσα επωνυµία, µία(1)  
κατατεθειµένη προσφορά. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής»  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του «Φακέλου Προσφοράς» της  ως άνω αναφερθείσας   
επιχειρήσεως ,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτής, και αναλυτικά ως εξής  

Μετά την  αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και αναλυτικότερα :  
α)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της  ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ”  ήταν 

τοποθετηµένοι:  
1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
 Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω αναφεροµένης 

κατατεθειµένης προσφοράς ,  
και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς της  ατοµικής επιχείρησης µε 

την επωνυµία “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  280/11882/04-05-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 8), για την επιλογή αναδόχου 
για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,και αναλυτικά ως εξής: 

α) Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως απεικονίζεται στο 
ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016, 

β)αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

γ)απόφαση της ατοµικής επιχείρησης για την συµµετοχή στον διαγωνισµό για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

δ) Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του, 
ε)αντίγραφο του υπ. αριθµ. ΑΜ 185312  α.δ.τ. του ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
στ)αριθ. 185456/2018  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης(ΕΦΚΑ) & αριθ. 533838/2018 Βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΕΦΚΑ), 
ζ)αριθ.64862224/2018 Αποδεικτικού φορολογικής Ενηµερότητας της Α.Α.∆.Ε. 
η)αριθ. 596/2018 Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
θ)αριθ. 167539/04-05-2018  Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, αριθ. 4592/2018 & 11306/2018 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών, περί µη 

πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, 
ι)αριθ. 17788/2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Αθηνών, 
ια)αριθ. 760135/14-05-2018 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 1.188,23€ , εκδοθείσα από την κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Κ.∆., 



β) Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” της  ως άνω αναφερθείσας   επιχειρήσεως , ήτοι της ατοµικής επιχειρήσεως µε την επωνυµία “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» και διεπίστωσε ότι 
ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  Ενότητα Β(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ),της αριθ. 280/11882/04-
05-2018 ∆ιακήρυξης, ήτοι  πίνακας του προσωπικού  µε τα βιογραφικά τους, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 2/2018 Μελέτης και τους 
όρους της αριθ. 280/11882/04-05-2018  ∆ιακήρυξης, προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά” του οικονοµικού 
φορέα του οποίου ο υποφάκελος µε την ένδειξη  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” ‘ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τους όρους της ως άνω αναφεροµένης  
∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ”. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία “ ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ” και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 58.600,00€(χωρίς ΦΠΑ)ήτοι έκπτωση  
811,60€ και ποσοστό έκπτωσης 1,37%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 2/2018 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

Κατόπιν των ανωτέρω από την Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού γίνεται αποδεκτό το σύνολο της οικονοµικής προσφοράς του εν λόγω οικονοµικού φορέα, ήτοι το  
αναγραφέν ποσό των  58.600,00€(άνευ ΦΠΑ) όπως αυτό προκύπτει από τα υποσύνολα της οικονοµικής προσφοράς, εφόσον η αξιολόγηση της προσφοράς του 
οικονοµικού φορέα γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς την δαπάνη 
ΦΠΑ   .  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)την παραπάνω αναφερόµενη κατατεθείσα προσφορά, 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία του εν λόγω κυλικείου και της παραλίας που 
διαχειρίζεται ο δήµος κεφαλλονιάς. 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» που διενεργήθηκε επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν  στην οικονοµική ευρωστία του 
∆ήµου µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ)την αποδοχή ως παραδεκτής της οικονοµικής προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία Μπιρνιάκος Αντώνης, εκτιµώµενωνης  τόσο το περιεχόµενό 
της όσο και η αξιολογούµενη οικονοµική προσφορά ήταν συµφέρουσα σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και τις τρέχουσες 
στην αγορά τιµές, για όµοιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ», ο οποίος προσέφερε   ποσοστό 
έκπτωσης, 1,37% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 24%) 72.664,00€ . 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) αντίγραφα 
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                        α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
                                                             β) ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του   διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για 
««ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»και β) την ανακήρυξη 
ως προσωρινού αναδόχου τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ», ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 1,37% και συνολική 
προσφορά(µε ΦΠΑ 24%) 72.664,00€ . 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί διαφωνούν  µε τον τρόπο και την διαδικασία λειτουργίας του Μύρτου  όπως 
εφαρµόζεται από την ∆ηµοτική Αρχή και συµπληρώνει ότι αναλυτική πρόταση για την εν λόγω λειτουργία έχουν καταθέσει κατά την συζήτηση του θέµατος στο ∆.Σ 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί διαφωνεί τόσο   µε την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών  λειτουργίας Μύρτου   όσο και 
µε την χωροθέτηση και γενικότερα τον  τρόπο λειτουργίας που εφαρµόζεται από την ∆ηµοτική Αρχή . 

 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος 
Νικόλαος. 
 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   16   /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  125/4-05- 2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
Α∆Α: 6ΛΓ0ΩΕ5-Μ9Ω  



4)Το µε αρίθ. πρωτ.   13196/17-05-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 13196/ /17-05-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του  Συνοπτικού    
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσί «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Ενδεικτικού  Προϋπολογισµού  73.670,39 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

2)Ανακηρύττει  προσωρινό ανάδοχο  για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΜΠΙΡΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ», ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 

1,37% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 24%) 72.664,00€ . 
 

3) Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από 
την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

4) Η παρούσα απόφαση   ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

κ.λπ., επί αποδείξει. 
5) Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον  προσωρινό ανάδοχο  να υποβάλει 
εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω 
δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 

άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    159 / 2018                                                      Α∆Α: 6Λ63ΩΕ5-ΡΑΞ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού του  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» 

(ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
                                                                                                                         
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το 15ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης Έγκριση 2ου Πρακτικού του  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» 

(ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 13499/22-05-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
 

 

 

                           Αργοστόλι:  22.05.2018    

                           Αριθ.Πρωτ.:  13499 

 

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2018(Ν 4412/2016). Αρ. 
αποφ: 32/2018  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 22.05.2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 13100/16-05-
2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 55169,1(55169) ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ. αριθ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 



προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠ∆∆ 2018» 

για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Ν.Π.∆.∆.  του,  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος 
 

 

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 

 

3. Τακτικό Μέλος Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  

α)την υπ. Αριθ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
2018» ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 121/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 9455/05-04-2018 
Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 55169,1(55169).   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 22η Μαίου και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη 
ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:12432/10-05-2018) προς τους προµηθευτές των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  94014 & 94027.  

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 55169,1(55169) και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» . 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  προσκοµισθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις εταιρείες των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  94014 & 94027,  

  
 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  

Αριθµός 

Προσφοράς 

 

1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

02/04/2018, 16:53:57 94014 

2 STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH» 02/04/2018 , 13:48:34 94027 

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

δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Επισηµαίνεται ότι, η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού εκκίνησε στις 10:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:04:30 
Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι     

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»   των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 124/6337/07-03-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την 

προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠ∆∆ 2018», 

β)την υπ. αριθµ. 121/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 9455/05-04-2018 
Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 12432/10-05-2018) γραπτή ενηµέρωση , µέσω του συστήµατος , προς τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό των οποίων οι προσφορές 
είχαν λάβει α/α συστήµατος  94014 & 94027, 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των  ως άνω αναφεροµένων προσφορών, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 
 



1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:13444/22-05-2018) της προσφοράς µε α/α συστήµατος 
94014, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» περιελάµβανε αναλυτικά τα 
κάτωθι:  

(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, 
για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

(Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(Γ) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και 
πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  

(∆) Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης, 

(Ε)Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης & περί αµιγούς πιστοποιητικού ιστορικότητας &  περί καταστατικού & περί σύνθεσης διοικητικού 
συµβουλίου, 

(ΣΤ)Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποκλεισµού, 
(Ζ) Θεωρηµένο καταστατικό ΓΕΜΗ 
(Η)Θεωρηµένο Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, 
(Θ)Αντίγραφο της Γ.Σ. των Μετόχων(Μετοχολόγιο) 
(Ι)αριθ.163441/2018 Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσαλονίκης, 
(ΙΑ)Ένορκη Βεβαίωση 
2ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς: 13048/16-05-2018 της προσφοράς µε α/α συστήµατος 

94027, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία «STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι: 
(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, 

για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

(Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(Γ) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και 
πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  

(∆) Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης 

(Ε) αριθ.688/2018 Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµεληρίου Αθηνών, 
(ΣΤ) Ένορκη Βεβαίωση 
(Ζ)Βεβαίωση ∆.Ο.Υ. περί έναρξης εργασιών και µεταβολής εργασιών 
(Η)Βεβαίωση Α.Α.∆.Ε. µε τους αναφεροµένους σε αυτή Κ.Α.∆. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσφορών µε α/α συστήµατος 94014 & 94027 αντιστοίχως, 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία τόσο του ∆ήµου Κεφαλονιάς όσο και των Νοµικών του 
προσώπων, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018», που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που 
συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ) την αριθ. 121/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 9455/05-04-2018  1ο 
Πρακτικό της Επιτροπής 

ε)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσφορών µε α/α συστήµατος  94014 (εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»)  & 94027(εταιρεία µε την επωνυµία (STEFANI VOLDIAN, δ.τ. -ONLY FRESH-»), 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Οµάδα 1), την εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 2) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018»   και τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.(Οµάδες 2 έως και 9)  την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI 
VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», 
 3) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018»   και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  ∆.Γ.Α.(Οµάδα 10)την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, 
δ.τ. «ONLY FRESH»,  



 4) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018»   και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο(Οµάδα 11)την εταιρεία µε την επωνυµία 
STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   
   

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του   διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» 

και β) την ανακήρυξη των  οριστικών αναδόχων  όπως κατά σειρά αναγράφονται στο παραπανω Πρακτικό. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση όχι γιατί δεν είναι αναγκαίες η εν λόγω προµήθειες αλλά διαφωνούν µε την σύνταξη της 

µελέτης. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος 
Νικόλαος. 

 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  7   /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   µε αρίθ. πρωτ . 13499/22-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
4) την 69/6-03-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων (Α∆Α: Ω∆ΦΞΩΕ5-ΖΙ5)       
5) την 121/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση 1ου Πρακτικού   Α∆Α: 75Ζ7ΩΕ5-3ΤΗ   )     6) το µε αρίθ. πρωτ. 
13499/22-05-2018 Πρακτικό  
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 13499/22-05-2018 Πρακτικού του  ηλεκτρονικού ανοικτού  µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την  προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και των Ν.Π.∆.∆. του, ήτοι του Ο.Κ.Α.Π.,του ∆.Γ.Α , του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ» (ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης)  . 
2. Ανακηρύσσει  οριστικούς    Ανάδοχους   για την παραπάνω  προµήθεια όπως παρακάτω :  

 α) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018» και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Οµάδα 1), την εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 2) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018»   και τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.(Οµάδες 2 έως και 9)  την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI 
VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», 
 3) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018»   και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  ∆.Γ.Α.(Οµάδα 10)την εταιρεία µε την επωνυµία STEFANI VOLDIAN, 
δ.τ. «ONLY FRESH»,  
 4) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018»   και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο(Οµάδα 11)την εταιρεία µε την επωνυµία 
STEFANI VOLDIAN, δ.τ. «ONLY FRESH», 
 
4) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τους  
οριστικούς ανάδοχους, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
5) Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής1 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. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 
κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  160  / 2018                                                                               Α∆Α: 73ΜΡΩΕ5-ΜΒ∆ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2 ου Πρακτικού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, 
µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 

λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 
& β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα 

ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 
 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  
εισηγούµενος  το 16ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 2ου Πρακτικού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) εθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε 
αρίθ. πρωτ. 13503/22-05-2018 Πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

 

                           Αργοστόλι:  22.05.2018    

                           Αριθ.Πρωτ.:  13503 

 

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

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2018(Ν 4412/2016). 
Αρ. αποφ: 32/2018  

 
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το 

χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & 
του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 22.05.2018, ηµέρα Tρίτη και ώρα 11:00 π.µ. , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 

13109/16-05-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 54038 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της 

υπ. αριθ. 132/6633/09-03-2018 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  

«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία 

:α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των 

αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι 

εξαντλήσεως των αποθεµάτων» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Ν.Π.∆.∆.  του,  

 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 



1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος  

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 

 

3. Τακτικό Μέλος Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  

α)την υπ. Αριθ. 132/6633/09-03-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 

προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για 

την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της 

ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 

ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 122/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 10608/20-04-2018 

Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)το γεγονός ότι και οι τρεις(3) οικονοµικοί φορείς που κατέθεσαν προσφορά στον εν λόγω διαγωνισµό, ήτοι η εταιρεία µε την επωνυµία «Αφοί Ελευθερίου 

Λιγνού, Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Κατασκευαστική Τουριστική Εταιρεία»  µε αριθ. προσφοράς 95222  και η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία Γαλιατσάτος 

Ευάγγελος Οδυσσεύς µε αριθ. προσφοράς 92871  και η επιχείρηση µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ» µε αριθ. προσφοράς 95375 ,  κατάθεσαν  

εµπρόθεσµα και σε φυσική µορφή τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς 12980/15-05-2018 για την προσφορά 

µε α/α συστήµατος 92871  & αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς 13259/17-05-2018 για την προσφορά µε α/α συστήµατος 95222  & αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς 13553/22-05-2018 για την προσφορά µε α/α συστήµατος 95375  κατόπιν της αριθ. 12433/10-05-2018 & 13110/16-05-2018 εγγράφων προσκλήσεων της 

Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,   

παρατηρεί τα κάτωθι: 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 132/6633/09-03-2018 διακήρυξη 

του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, 

ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 

Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & 

κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», µέσω 

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

αριθµό 54038.   

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 22α Μαίου  και ώρα 11:00 π.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη 

ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:13110/16-05-2018) προς τους προµηθευτές των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  92871 & 95222 & 95375.  

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  προσκοµισθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις εταιρείες των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  92871 & 95222 & 95375,  

 Προµηθευτής Ηµ/νία & αριθ. πρωτ.  Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός Προσφοράς 

 

1 

ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

17/04/2018, 14:40:30 95222 

2 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 17/04/2018 , 21:24:37 92871 

3 ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ 17/04/2018 , 23:28:40 95375 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την αποσφράγιση των προσφορών, για τον διαγωνισµό µε α/α συστήµατος 54038,προχώρησε στην  αποσφράγιση των 

φακέλων µε τα  προσκοµισθέντα  δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία κατέστη εφικτή η πρόσβαση της Επιτροπής στους υποφακέλους µε  τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης  των ως άνω 

αναφεροµένων προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 

α)την υπ. Αριθµ. 132/6633/09-03-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την 

προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για 

την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της 

ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 

ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», 



β) την αριθ. 122/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 10608/20-04-2018 

Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 13110/16-05-2018γραπτή ενηµέρωση, προς τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  

92871 & 95222 & 95375, 

Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των  ως άνω αναφεροµένων προσφορών, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:12980/15-05-2018) της προσφοράς µε α/α 

συστήµατος 92871, ήτοι της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, 

για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

(Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(Γ) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και 

πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  

(∆)αριθ. 116/04-04-2017 έγγραφη βεβαίωση έναρξης και µεταβολής εργασιών της  ∆.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ , 

(Ε)αριθ. 1004/30-03-2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης,  

Σηµειώνεται ότι τα λοιπά δικαιολογητικά, που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης και έχουν κατατεθεί και ελεγχθεί µε την αποσφράγιση του 

υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-τεχνική προσφορά» ,παραµένουν σε ισχύ. 

 

2ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς: 13259/17-05-2018) της προσφοράς µε α/α 

συστήµατος 95222, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι: 

(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου του νοµίµου εκπροσώπου αυτής καθώς και των µελών του ∆Σ , από το οποίο 

προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 

ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.   

(Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(Γ) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και 

πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  

(∆) αριθ. 76/2013 έγγραφη βεβαίωση έναρξης και µεταβολής εργασιών της  ∆.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

(Ε)αριθ. 1019/03-04-2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης,  

Σηµειώνεται ότι τα λοιπά δικαιολογητικά, που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης και έχουν κατατεθεί και ελεγχθεί µε την αποσφράγιση του 

υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-τεχνική προσφορά», παραµένουν σε ισχύ. 

 

3ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς: 13553/22-05-2018 της προσφοράς µε α/α 

συστήµατος 95375, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι: 

(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου του νοµίµου εκπροσώπου αυτής, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

(Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(Γ) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και 

πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  

(∆) αριθ. 329/2015 έγγραφη βεβαίωση έναρξης και µεταβολής εργασιών της  ∆.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

(Ε) αριθ. 1031/12-04-2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης,  

(ΣΤ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης 

(Ζ)  Ειδική Γνωστοποίηση Άδεια λειτουργίας Επιχείρησης  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 



α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσφορών µε α/α συστήµατος 92871 & 95222 & 95375, 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, 

αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η 

Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα 

ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία τόσο του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς όσο και των Νοµικών του προσώπων, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, 

αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η 

Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα 

ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, 

επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης 

που επιτεύχθηκε, 

δ) την αριθ. 122/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 10608/20-04-2018 

Πρακτικό της Επιτροπής 

στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσφορών µε α/α συστήµατος  95222(εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)  & 92871(ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία 

«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ») & 95375(εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ»), 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την Προµήθεια «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  

από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 

χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων»,και δη για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

(ΟΜΑ∆ΕΣ 1,2,3,4,5,6) την επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 2) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  

από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 

χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», και δη για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού 

Γηροκοµείου Αργοστολίου(Οµάδες  12 έως και 16) την επιχείρηση µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ», 

 3) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  

από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 

χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», και δη για  τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου 

ΟΚΑΠ (Οµάδες 22,23,24,25,26,32,33,34,35,36,37) την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ») 

 4) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  

από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 

χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», και δη για  τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου 

ΚΕ∆ΗΚΕ(Οµάδες 7,8,9,10,11) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

  Β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω  2ου Πρακτικού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) και την ανακήρυξη των  οριστικών 
αναδόχων όπως αναλυτικά αναγράφονται στο εν λόγω Πρακτικό. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει  ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί δεν συµφωνεί µε την µελέτη της  



                  εν λόγω προµήθειας . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -
Παπαδάτος Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη:              
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  8   /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   µε αρίθ. πρωτ . 13503/22-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
4) την  55/23-02-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων (Α∆Α: ΨΞΞ0ΩΕ5-ΣΗ7)         
5) την 122/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου Πρακτικού   Α∆Α: 6ΓΦΗΩΕ5-ΓΧΓ 
       και την εισήγηση της Προέδρου 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 13503/22-05-2018  2ου  Πρακτικού του  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του 
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 
2. Ανακηρύσσει  οριστικούς   Ανάδοχους   για την παραπάνω  προµήθεια όπως παρακάτω :  

  1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την Προµήθεια «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  
από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων»,και δη για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΟΜΑ∆ΕΣ 1,2,3,4,5,6) την επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 2) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  
από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», και δη για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Αργοστολίου(Οµάδες  12 έως και 16) την επιχείρηση µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ ΕΕ», 
 3) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  
από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», και δη για  τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου 
ΟΚΑΠ (Οµάδες 22,23,24,25,26,32,33,34,35,36,37) την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ») 
 4) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  
από την 1η Ιουνίου ως Οκτώβριος   2018 & β)των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ, των αναγκών του ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθµοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ∆ΓΑ,  για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή  µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», και δη για  τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου 
ΚΕ∆ΗΚΕ(Οµάδες 7,8,9,10,11) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 

 
4) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τους 
οριστικούς  ανάδοχους, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
5) Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής2 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. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 
κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    161  / 2018                                                                      Α∆Α: 7ΑΚ1ΩΕ5-ΕΑΡ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

                                                 

 



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

 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το 17ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης q 

 Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 14658 /29-05-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
 

 

 

                           Αργοστόλι:  29.05.2018    

                           Αριθ.Πρωτ.:  14658 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο: 26713 – 60153/60155 
 FAX: 26710 - 22572 
 

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  Υπηρεσιών για το έτος 2018(Ν 4412/2016). Αρ. 
αποφ: 33/2018 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

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

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 29.05.2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της 

υπ΄αρίθµ. 13808/24-05-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 54037 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 180/8204/23-03-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» για τις ανάγκες του 

∆ήµου Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  

α)την υπ. Αριθ. 180/8204/23-03-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ 

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

τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 142/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 11806/04-05-2018, 1ο 

Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 180/8204/23-03-2018 ∆ιακήρυξη 

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

∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής 

σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 54037.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 29η Μαίου και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη 

ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.: 13809/24-05-2018) προς τον οικονοµικό φορέα του οποίου η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  96483(30/04/2018,16:19:04).  



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

προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 54037 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από 

το σύστηµα ως «κλειδωµένος» . 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  προσκοµισθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία της οποίας η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  96483(30/04/2018,16:19:04),   

 

 Α/Α Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

 

1 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε 
 

30/04/2018,16:19:04 96483 

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

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

πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι     

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»   των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία αποσφράγισης – µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.- του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» του εν 

λόγω διαγωνισµού, εκκίνησε στις 10:00:00 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:04:26 π.µ. 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 

α)την υπ. Αριθµ. 180/8204/23-03-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ 

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

β) την αριθ. 142/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 11806/04-05-2018, 1ο 

Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 13809/24-05-2018 γραπτή ενηµέρωση , µέσω του συστήµατος , προς τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε 

λάβει α/α συστήµατος  96483, 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των  ως άνω αναφεροµένων προσφορών, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 
ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατετέθη ηλεκτρονικά την 18η Μαίου 2018, µε  χρήση  της  πλατφόρµας  του  Εθνικού   Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr  του Συστήµατος, ύστερα από την ορισθείσα, µε το αριθ.13200/17-05-2018 

έγγραφο του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών,  προθεσµία των δέκα(10) ηµερών και προσκοµίσθηκαν εµπρόθεσµα - εντός τριών(3)εργασίµων ηµερών- 

(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς(13366/18-05-2018), της προσφοράς µε α/α συστήµατος 96483, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου του νόµιµου εκπροσώπου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

(Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(Γ) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και  

(∆)πιστοποιητικό (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

(Ε)αριθ. 1053/18-04-2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς & Ιθάκης , 

(ΣΤ) το από 24/04/2018 έγγραφο της ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,για την κατάσταση των ενεργών ∆ραστηριοτήτων της Επιχείρησης, 

(Ζ)το από 18/04/2018 έγγραφο του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, µε το οποίο βεβαιώνει την σύσταση της εν λόγω εταιρείας,  

Σηµειώνεται ότι τα λοιπά δικαιολογητικά, που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆. και έχουν κατατεθεί, έχουν ελεγχθεί µε την αποσφράγιση του υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  παραµένουν σε ισχύ, έως και σήµερα. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος 96483, 

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

και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», θα έπληττε ανεπανόρθωτα  αφενός την  τουριστική εικόνα  του νησιού 

και αφετέρου την οικονοµική ευρωστία   του ∆ήµου Κεφαλονιάς  µε αποτέλεσµα την  απώλεια εσόδων που θα ήταν αδύνατο να καλυφθούν από άλλες πηγές, 

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

ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, 

επιτεύχθηκε ποσοστό έκπτωσης που συµβάλλει τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 



δ) την αριθ. 142/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 11806/04-05-2018, 1ο 

Πρακτικό της Επιτροπής  

στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος  96483(εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε», 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

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

ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε», 

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

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                           α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του   διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»και β) ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου  την εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε», η οποία προσέφερε  έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 1,37% 
ήτοι:  συνολική προσφορά 167.000,00€( άνευ Φ.Π.Α.)  και 207.080,00€(µε ΦΠΑ) . 

Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει  ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει τα παρακάτω: Ενώ ο ∆ήµος εισπράττει ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ το χρόνο από τις συγκεκριµένες 

δραστηριότητες των δύο σπηλαίων τα χρήµατα που διατίθενται για την συντήρηση  και την ασφάλεια είναι σχεδόν µηδενικά. Υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα 
ασφάλειας που τα αναγνωρίζει αυτή η µελέτη των εκατό σελίδων , που τα είχατε κριµένα λόγω έλλειψης χρηµάτων και αυτό το αποδεικνύει το  τι προτεραιότητα  
έχουµε  την ασφάλεια  και την προώθηση των συγκεκριµένων άλλων συµφερόντων ,δηλαδή των tour operator και του κακώς εννοούµενου τουρισµού. Επίσης να 
επισηµάνουµε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι δεν µπήκε στους όρους διακήρυξης ότι  ο ανάδοχος πρέπει να έχει προηγούµενη προϋπηρεσία γιατί η εταιρία  που  
εκδήλωσε ενδιαφέρον δηµιουργήθηκε πριν είκοσι εννιά µέρες ,  σε αντίθεση µε πέρυσι που η προηγούµενη εταιρία  που είχε προϋπηρεσία και το ζητούσατε στους 
όρους διακήρυξης.  Το σοβαρότερο όµως από όλα που θα µπορούσαµε να µιλάµε για χρόνια και θα το πούµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  , είναι η εµπορική πολιτική 
που αρµόδια είναι η Οικονοµική Επιτροπή που εδώ και οκτώ χρόνια , ενώ όλα τα άλλα τα µελετάτε , δεν έχετε χαράξει µια εµπορική πολιτική δηλαδή  για τα εισιτήρια- 
τα πακέτα που δίνονται στις εταιρίες και στα γραφεία τουρισµού (εννέα και ένα δώρο) και  όλο αυτό το σύστηµα να συνδυαστεί  αυτή η πολιτική ανάµεσα στα δύο 
σπήλαια πως γίνονται εκπτώσεις , πως κόβονται τα  τιµολόγια  (αυτό για οκτώ χρόνια  είναι το επτασφράγιστο µυστικό της ∆ηµοτικής Αρχής ). Ένα δεύτερο θέµα που 
δεν το συζητήσαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που τοποθετήθηκαν οι  άλλες παρατάξεις έχει σχέση µε το σύστηµα ακύρωσης των εισιτηρίων  , Εδώ εσείς είχατε κάνει 
εδώ και ενάµυσι χρόνο µια τροµερή παρουσίαση , µια ολόκληρη θεατρική παράσταση πως είχατε το καλύτερο σύστηµα ακύρωσης εισιτηρίων που υπάρχει, τώρα το 
αναιρείτε εκ του αποτελέσµατος, εφόσον λέτε ότι θα βάλετε καινούργιο για να λύσετε τα προβλήµατα που έχετε , άρα αυτό που είχατε ήταν λάθος και παρουσιάστηκε 
µόνο για τα µάτια του κόσµου. Αυτό δε θα γίνει του χρόνου , δηλαδή την τελευταία χρονιά της περιόδου αυτής που διανύουµε και την λήξη της ∆ηµοτικής Αρχής . Αυτό 
είναι στάχτη στα µάτια του κόσµου εφόσον έχουν περάσει οκτώ χρόνια  και πάµε στον ένατο πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Αρα λοιπόν υπήρχαν τρόποι να λύσουµε 
αυτό το ζήτηµα. Είχαν αναφερθεί και εδώ πέρα αλλά ήταν επιλογή σας συνολικά και την ευθύνη την φέρετε ευτυχώς ή δυστυχώς όλοι γιαυτό που έχει συµβεί µε τα 
σπήλαια.  

Εµείς το έχουµε πεί και φαίνεται αυτό από τη εταιρία που παίρνει σήµερα τις συγκεκριµένες υπηρεσίες ,ξανά τα ίδια , δεν εµπιστευόσαστε και δεν ανοίγετε 
το παιχνίδι σε άλλους. Σας το λέµε καθαρά είναι στηµένα αυτά τα πράγµατα από το συγκεκριµένο κύκλωµα το ίδιο– ο συγκεκριµένος υπάλληλος- οι πολίτες που 
παίρνουν µεταγραφή από την µία εταιρία στην άλλη και πάντα οι ίδιοι την παίρνουνε, και το προσωπικό που είναι , που είναι οι συγκεκριµένοι και έχουν έµµεση 
σχέση µε την ∆ηµοτική Αρχή ,αυτή είναι η κατάσταση. Εµείς λοιπόν δεν µπορούµε να στηρίξουµε αυτές τις επιλογές το καταψηφίζουµε και θα το αναδείξουµε και στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και αλλού. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης 
 Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   15  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 54/23-02- 2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: Ω9ΧΝΩΕ5-ΩΞΚ                                
4) Το µε αρίθ. πρωτ.   11806/4-05-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ‘όπως εγκρίθηκε µε την 142/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 72Σ8ΩΕ5-ΦΥΦ 
5) το µε αρίθ. πρωτ. 14658/29-05-2018   παραπάνω  2ο Πρακτικού  
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει  στο σύνολό του   το µε αρίθ. πρωτ. 14658/29-05-2018     2ο Πρακτικό  (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)του  



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

προϋπολογισµού  209.938,92 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % . 
2)Ανακηρύττει  οριστικό ανάδοχο  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και 

ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού  

της Μελέτης 1,37% ήτοι:  συνολική προσφορά 167.000,00€( άνευ Φ.Π.Α.)  και 207.080,00€(µε ΦΠΑ)  . 
 

3) Η παρούσα απόφαση   ανάδειξης  οριστικού  αναδόχου, κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

κ.λπ., επί αποδείξει. 
  4) Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε  
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά  
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
 αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  η προθεσµία για την άσκηση της  
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών 
από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
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 ΕΣΗ∆ΗΣ 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 ∆ηµοσίου, 
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. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  162 / 2018                                                                             Α∆Α: ΩΞ0ΥΩΕ5-Ι7Θ                                       
ΘΕΜΑ : Άσκηση Έφεσης κατά της µε αριθµό Α391/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός 
δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης Άσκηση Έφεσης κατά της µε αριθµό Α391/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ορισµός 
δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  12813/14-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:   

  
Στις 21.09.2017 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου) η από 

25.10.2010 και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1788/2010 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για 
την ακύρωση της µε αριθµό 02/2010 απόφασης του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας µε την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του πρώην 
∆ήµου Ερίσου (καθολικός διάδοχος του οποίου τελούµε) πρόστιµο ποσού έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για παράβαση των διατάξεων 
του άρθρου 29 παρ. 1 του ν.2971/2001 σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 παρ. 23 του ν. 2242/1994 και συγκεκριµένα διότι σε γενόµενο 
έλεγχο της Λιµενικής Αρχής Φισκάρδου διαπιστώθηκε ότι στις 23.04.2010 ο ∆ήµος Ερίσου είχε δώσει εντολή σε επαγγελµατία δύτη 
να ποντίσει αγωγό από πολυαιθυλένιο µήκους περίπου τριάντα µέτρων, εκ των οποίων τα είκοσι επτά περίπου µέτρα βρισκόταν 
εντός της θάλασσας, στερεωµένα µε τρεις κατασκευές από µπετόν, ενώ τα υπόλοιπα τρία µέτρα επί του αιγιαλού, στερεωµένα µε 
σακκόλιθους σκυροδέµατος προς εξυπηρέτηση της µονάδας αφαλάτωσης Φισκάρδου. Με τη δε 46/02.06.2010 έκθεση βεβαίωσης 
παράβασης του ως άνω οργάνου θεωρήθηκε πως η πόντιση του αγωγού είχε λάβει χώρα καθ΄ υπέρβαση της µε αριθµό 
20634/20629/19.09.2008 άδειας του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που προέβλεπε την τοποθέτηση του 
υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού καθ’ όλο το µήκος του εντός τάφρου υπό τον βυθό. 

Επί της ως άνω προσφυγής εκδόθηκε η µε αριθµό Α391/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών µε την 
οποία απορρίφθηκε η προσφυγή µας. Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας δύναται να ασκήσει έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών καθώς συντρέχουν νοµικοί και ουσιαστικοί προς τούτο λόγοι. 

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για την λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων 
και µέσων αλλά και τον ορισµό δικηγόρου. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κωλύεται να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση καθώς 
χειρίζεται υποθέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου το οποίο είναι αντίδικο στην προκείµενη περίπτωση.  

Επειδή την εν λόγω υπόθεση ενώπιον του Πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου χειρίστηκε η δικηγόρος Κεφαλληνίας Ιωάννα 
Μαρκέτου η οποία έχει πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης. 

Ενόψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπής Σας ως αρµόδια : α) να αποφασίσει για την άσκηση έφεσης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό Α391/2018 απόφασης του 



∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και β) να ορίσει την δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου για την άσκηση της εν λόγω έφεσης 
στην οποία θα χορηγήσει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την άσκηση και κατάθεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, 
έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά της µε αριθµό Α391/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών και την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν θα οριστεί καθώς και 
σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι κ.  κ. Μινέτος ∆ιονύσιος και Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

         Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
          ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος. 

 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 489/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την αριθ. 12813/ 14-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 

                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 491,00 €  και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 µε  τίτλο «Αµοιβή 
νοµικών» . 
2)Εγκρίνει  την άσκηση έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε 
αριθµό Α391/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 
3) Ορίζει την δικηγόρο Κεφαλληνίας  Ιωάννα Μαρκέτου για την άσκηση της εν λόγω έφεσης στην οποία χορηγεί   εντολή και 
πληρεξουσιότητα για την άσκηση και κατάθεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά της µε αριθµό Α391/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και την 
εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν θα οριστεί καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο. 
4) Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   163  / 2018                                                                 Α∆Α: ΩΥΚ1ΩΕ5-∆ΦΟ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση προσφυγής  κατά της υπ’ αριθ. 73/2017 απόφασης  του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης :Άσκηση προσφυγής  κατά της υπ’ αριθ. 73/2017 απόφασης  του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. και ορισµός δικηγόρου.» θέτει 
υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  13647/23-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου 
Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:   

  
  Με το µε αριθ. πρωτ. 1743/18-5-2018 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης διαβιβάστηκε στη Νοµική Υπηρεσία για 
ενέργειες της η µε αριθ. 73/2017 απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. η οποία λήφθηκε στις 15-12-2017 και κοινοποιήθηκε στην Υ∆ΟΜ στις 4-
5-2018. Με την εν λόγω απόφαση το συλλογικό όργανο απορρίπτει την αίτηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης να επανεξετάσει το 
ζήτηµα της χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίµων στη συνοικία Πλάκα Αργοστολίου κατόπιν της έκδοσης της µε 
αριθ. 989/2017 απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. Επισηµαίνεται ότι µε την µε αριθ. 67/2014 απόφαση του το ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. 
είχε κάνει δεκτή την προσφυγή πολίτη και είχε αποφασίσει ότι στο Ο.Τ. 14 της πόλης του Αργοστολίου επιτρέπεται η χρήση 
πρατηρίου υγρών καυσίµων. Στη διαµόρφωση της εν λόγω απόφασης λήφθηκε υπόψη όπως αναφέρεται στο σκεπτικό αυτής  «οι 
πρόσφατες δεσµευτικές για τη ∆ιοίκηση αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών που έχουν καταστεί τελεσίδικες».  
 Μετά την αναίρεση των εν λόγω αποφάσεων από το Συµβούλιο της Επικρατείας το εν λόγω ∆ικαστήριο έκρινε ότι ο 
κανονιστικός νοµοθέτης καθόρισε περιοριστικώς τις χρήσεις µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.∆. 10.9-7.10.86  και συνεπώς κατ’ 
εσφαλµένη ερµηνεία έγινε δεκτό µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών ότι επιτρέπονται στο σύνολο των οικοδοµικών 
τετραγώνων της πόλης οι χρήσεις που προσιδιάζουν στη γενική πολεοδοµική λειτουργία της γενικής κατοικίας. Παρά το γεγονός ότι 
η Υπηρεσία ∆όµησης διαβίβασε την εν λόγω απόφαση στο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. προκειµένου να προβεί σε επανεξέταση της απόφασης του, 
το συλλογικό όργανο αρνήθηκε να λάβει υπόψη του την εν λόγω αµετάκλητη απόφαση, απορρίπτοντας ουσιαστικά την αίτηση της 
Υπηρεσίας και κατέληξε στην µε αριθ. 73/2017 απόφαση, όπως τη χαρακτηρίζει, σύµφωνα µε την οποία  «όποιος διαφωνεί µε τις 
αποφάσεις του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. προσφεύγει στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια». Επισηµαίνεται ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
φακέλου µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία ∆όµησης καµία ευµενής για τον πολίτη διοικητική πράξη ήτοι άδεια 
πρατηρίου υγρών καυσίµων.  
 Κατά της απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου εντός 
εξήντα (60) ηµερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που ο προσφεύγων έλαβε αποδεδειγµένα γνώση του περιεχοµένου 
της.  
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 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 προσφυγής-αίτησης ακύρωσης κατά 
της υπ’ αριθ. 73/2017 απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.  Ν. Κεφαλληνίας ορίζοντας για τη σύνταξη, κατάθεση και παράσταση κατά τη 
συζήτηση αυτής, την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου καθώς και τη δικηγόρο 
Πατρών Γεωργία Κατριβέση προκειµένου να ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά. Επίσης καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να 



αποφασίσει για την κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω   απόφασης   χορηγώντας   την  ίδια ως  άνω  εντολή  
στις  ίδιες δικηγόρους.    
  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

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

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 488/2018 Πρόταση ανάληψης Υποχρέωσης 
Την αριθ. 13647/ 23-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 

                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού  1.080,00 €   και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α  00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές 
νοµικών» από τον Προϋπολογισµό 2018. 
2)Εγκρίνει  την άσκηση προσφυγής-αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 73/2017 απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.   
Ν. Κεφαλληνίας. 
3) Ορίζει για τη σύνταξη, κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση της εν λόγω προσφυγής  την επί παγία αντιµισθία 
πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου καθώς και τη δικηγόρο Πατρών Γεωργία Κατριβέση προκειµένου να 
ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά.  
4) Εγκρίνει την κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω   απόφασης   του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.  Ν. Κεφαλληνίας και  χορηγεί 
εντολή στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου καθώς και τη δικηγόρο Πατρών 
Γεωργία Κατριβέση προκειµένου να ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά για την κατάθεση της εν λόγω αίτησης αναστολής. 
4) Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   164 / 2018                                                                       Α∆Α : Ψ6Π9ΩΕ5-ΡΝΖ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο ισόγειων 
καταστηµάτων στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη  της 
Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο ισόγειων καταστηµάτων στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό 
ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου.»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 13113/16-05-2018 εισήγηση της 
Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω :   
      
Με την µε αριθµό 73/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η εκµίσθωση δύο ισόγειων 
καταστηµάτων επιφάνειας 52,50 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε τη διαδικασία 
του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. Σε συνέχεια αυτής η Οικονοµική Επιτροπή 
πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται όπως παρακάτω: 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 73/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση δύο ισόγειων καταστηµάτων επιφανείας 
52,50 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου και ειδικότερα:  
α) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη 
στην κεντρική πλατεία και  
β) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο. 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις ……. 
2018, ηµέρα………… . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 9:00 έως 9:30 π.µ. ενώ η υποβολή των προσφορών θα 
ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις ……  2018, ηµέρα………… και κατά 
τις ίδιες ως άνω ώρες.  
 

Άρθρο 1 
 Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής. Η διάρκεια της θα αρχίζει από την υπογραφή του ιδιωτικού 
συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η 
παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως. 
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης κατόπιν προηγούµενης 
τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς 



να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως αποζηµίωση το 
σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. 

 
Άρθρο 2 

 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για χρήσεις που προβλέπονται από την οικοδοµική άδεια των 
καταστηµάτων (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ.α.). Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση 
της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε 
υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του 
εκµισθωτή. 
 

Άρθρο 3 
 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται για το κατάστηµα υπό στοιχείο Ι1 το ποσό των 550,00 ευρώ µηνιαίως και για το 
κατάστηµα υπό στοιχείο Ι2 το ποσό των 350,00 ευρώ µηνιαίως (σύµφωνα µε το µε αριθ. 3/2018 πρακτικό συνεδρίασης της 
Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 
50,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως και από το δεύτερο έτος της 
µίσθωσης αυξανόµενο σε ποσοστό 1%. 
 

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα 
καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι 
ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας 
ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης 
προσφοράς, υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων ενός έτους ήτοι 660,00 ευρώ για το υπό στοιχέιο Ι1 ακίνητο και 
420,00 ευρώ για το υπό στοιχείο Ι2 ακίνητο. 
Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε 
προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση 
απαιτούµενο εκάστοτε ύψος. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική 
ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο 
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον 
αντίγραφο του καταστατικού τους.  

 
Άρθρο 5 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 
στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει 
προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως 
µισθωτής. 

 
Άρθρο 6 

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη 
γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή 
έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου 
µισθώµατος υπολογιζόµενο για ένα έτος. Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η 
ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο 
επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να 
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 

Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον τελευταίο πλειοδότη 
εφόσον η προσφορά του αιτιολογηµένα κρίνεται ασύµφορη. 

Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι, όπως παραπάνω, θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει 
από την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν να συµµετέχουν στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι 
εγγυητές τους. 

 
Άρθρο 7 

Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης οπότε και θα συνταχθεί 
σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. 

Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά προκληθεί σε αυτό εκτός 
εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 

 
Άρθρο 8 



 Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο θα 
καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες 
επαναφοράς του µισθίου στην αρχική πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των 
πραγµάτων στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν προκλήθηκαν από το 
µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε  σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους 
χρήσης του µισθίου. 

 
Άρθρο 9 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται µέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα. Η καταβολή θα γίνεται στο Ταµείο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης 
κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί 
µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα 
µισθώµατα αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί 
στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών 
λογαριασµών, την εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, θα 
καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη 
εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.  

 
Άρθρο 10 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε 
αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε 
ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, 
τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου 
θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.  

 
Άρθρο 11 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην τοποθέτηση παροχών κοινής 
ωφελείας (ρεύµα, νερό, κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη γνωστοποίηση των µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται εξ 
ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, 
αποκοµιδής απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και επιµέλεια του σε όλες 
τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµα 
του. 

 
Άρθρο 12 

 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας 
τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιαδήποτε δουλείας επί αυτού ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή 
ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.   

 
Άρθρο 13 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα 
βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

 
Άρθρο 14 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την απαίτηση 
απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 
αποζηµίωση. 

 
Άρθρο 15 

 Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω:   
1) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη 
στην κεντρική πλατεία (τιµή εκκίνησης: 550,00 ευρώ) 
2) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο (τιµή εκκίνησης: 350,00 ευρώ). 

 
Άρθρο 16 

Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως 
και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 

 
Άρθρο 17 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Αργοστόλι 16-05-2018 

                                                                                                               Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς» 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού  διαγωνισµού   
εκµίσθωση δύο ισόγειων καταστηµάτων επιφανείας 52,50 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Ληξουρίου .  
και ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού να οριστεί η 25η Ιουνίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα µε επαναληπτική σε περίπτωση αγόνου  
την29η Ιουνίου ηµέρα Παρασκευή  2018. 

        Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 73 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4)Την µε αριθ. Πρωτ. 13113/16-05-2018  εισήγηση   της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους δηµοπράτησης του φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού  διαγωνισµού   
εκµίσθωση δύο ισόγειων καταστηµάτων επιφανείας 52,50 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Ληξουρίου  και αναλυτικά : 
α) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη 
στην κεντρική πλατεία και  
β) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο. 
2.Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής. Η διάρκεια της θα αρχίζει από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού και 
την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του 
µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως. 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται για το κατάστηµα υπό στοιχείο Ι1 το ποσό των 550,00 ευρώ µηνιαίως και για το 
κατάστηµα υπό στοιχείο Ι2 το ποσό των 350,00 ευρώ µηνιαίως (σύµφωνα µε το µε αριθ. 3/2018 πρακτικό συνεδρίασης της 
Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 
50,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ.  
4. Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω:   
α) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη 
στην κεντρική πλατεία (τιµή εκκίνησης: 550,00 ευρώ) 
β) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο (τιµή εκκίνησης: 350,00 ευρώ). 
5. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις  25-
06- 2018, ηµέρα ∆ευτέρα  . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 9:00 έως 9:30 π.µ. ενώ η υποβολή των 
προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 29-06-  2018, ηµέρα Παρασκευή και 
κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.  
6. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και 
οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 
7. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα  . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή. 
8. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  165  / 2018                                                                        Α∆Α: 78ΡΘΩΕ5-Β39 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων 
κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Βαλλιάνου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη  της 
Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη  το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης 
φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας 
Βαλλιάνου.»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 13242/17-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  
δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω :   
      
     Με την µε αριθµό 154/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η εκµίσθωση πέντε 
αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της Πλατείας Βαλλιάνου µε τη διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού και τις 
ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 12992/17-05-2018 έγγραφο του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ζητήθηκε η εξαίρεση από τη δηµοπρασία του περιγραφόµενου στην ως άνω απόφαση 
αδιάθετου χώρου µε στοιχείο Ε55  που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α16-Α11-Α8-Α5-Α16 συνολικού εµβαδού 97,18 τ.µ. στο οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια διότι η εταιρεία «ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ ΑΕ» κατέθεσε αίτηση µε δικαιολογητικά µε την οποία αιτείται την 



απευθείας παραχώρηση του χώρου αυτού, ο οποίος εµπίπτει στην προβολή της επιχείρησης της και για τον οποίο µέχρι και 
σήµερα παρά το ότι είχε εκδοθεί σχετική ανακοίνωση δεν είχε υποβάλει αίτηση. Ως εκ τούτου και µέχρι την εξέταση της εν λόγω 
αίτησης ο παραπάνω περιγραφόµενος χώρος δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης των 
τεσσάρων από τους πέντε περιγραφόµενους στην ως άνω απόφαση κοινόχρηστους χώρους, όπως παρακάτω: 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, 
5. Την µε αριθ. 154/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
6. Την µε αριθ. 373/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
7. Τον Κανονισµό Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  
8. Την µε αριθ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων 
χώρων επί της Πλατείας Βαλλιάνου και ειδικότερα:  
α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 31,39 τ.µ. στον οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)} 
β. Αδιάθετος χώρος Ε26 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 συνολικού εµβαδού 33,18 τ.µ. στο οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)} 
γ. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ17-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού εµβαδού 94,56 τ.µ. στο οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)} 
δ. Αδιάθετος χώρος Ε54 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10 συνολικού εµβαδού 172,08 στο 
οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρι  {174,72 – (2Χ1,32)}  
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις ……. 
2018, ηµέρα………… . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 9:00 έως 10:00 π.µ. ενώ η υποβολή των προσφορών 
θα ξεκινήσει στις 10:30 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις ……  2018, ηµέρα………… και κατά 
τις ίδιες ως άνω ώρες.  
 

Άρθρο 1 
 Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού µέχρι τη λήξη του 
ηµερολογιακού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1080/1980. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της 
µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως. 
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης χωρίς όµως να έχει 
κανένα δικαίωµα αναζήτησης ποσών για το χρονικό διάστηµα που µέχρι το τέλος του συµβατικού χρόνου δεν έχει κάνει χρήση του 
χώρου. 

 
Άρθρο 2 

 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 
απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα µε 
υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης. 
 

Άρθρο 3 
 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται α) για το χώρο µε στοιχείο Ε11 784,75 ευρώ, β)  για το χώρο µε στοιχείο Ε26 
829,5 ευρώ, γ) για το χώρο µε στοιχείο Ε43 2.364 ευρώ και δ) για το χώρο µε στοιχείο Ε54 4.302 ευρώ (25 ευρώ/τ.µ. σύµφωνα µε 
την µε αριθ. 373/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης 
τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 
ευρώ. 
 

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα 
καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι 
ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας 
ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης 
προσφοράς ήτοι α) 78,5 ευρώ για το υπό στοιχείο Ε11, β) 90,00 ευρώ για το υπό στοιχείο Ε26, γ) 236,5 ευρώ για το υπό 
στοιχείο Ε43 και δ) 430,00ευρώ για το υπό στοιχείο Ε54. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική 
επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει 
άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, δ) Άδεια 
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος κατηγορίας µαζικής εστίασης, ε) Απόδειξη ταµειακής µηχανής που θα αναγράφεται ο ΑΦΜ της επιχείρησης, 
στ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι i) ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
διακήρυξης και ii) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 



Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον 
αντίγραφο του καταστατικού τους.  

 
Άρθρο 5 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 
στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει 
προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως 
µισθωτής. 

 
Άρθρο 6 

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη 
γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή 
έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου 
µισθώµατος. Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους 
επιστραφεί µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο 
πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά 
προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 

Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον τελευταίο πλειοδότη 
εφόσον η προσφορά του αιτιολογηµένα κρίνεται ασύµφορη. 

Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι, όπως παραπάνω, θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει 
από την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν να συµµετέχουν στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι 
εγγυητές τους. 

 
Άρθρο 7 

Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης. 
Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά προκληθεί σε αυτό εκτός 

εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 
 

Άρθρο 8 
Το µίσθωµα θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή του συµφωνητικού. Η καταβολή θα γίνεται στο Ταµείο του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης 
κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί 
µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά 
την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως 
προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε 
έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού 
µέσου.  

 
Άρθρο 9 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε 
αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε 
ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, 
τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας και αισθητικής.  

 
Άρθρο 10 

 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας 
τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της 
µίσθωσης.   
 

Άρθρο 11 
 Ό,τι δεν αναφέρεται ή δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη συµπληρώνεται από τον Κανονισµό Κοινοχρήστων 
Χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που έχει αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια µε Α∆Α: Ψ7ΑΛΩΕ5-ΣΤΨ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
της παρούσας διακήρυξης. 

 
Άρθρο 12 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης τυχόν τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα 
βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

 
Άρθρο 13 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την απαίτηση 
απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 



αποζηµίωση. Επίσης θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις που διέπουν την αυθαίρετη χρήση 
κοινοχρήστων χώρων.  

 
Άρθρο 14 

 Η σειρά έκθεσης  των θέσεων ορίζεται  ως κατωτέρω:   
α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 31,39 τ.µ. στον οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)} (τιµή εκίνησης: 784,75 ευρώ) 
β. Αδιάθετος χώρος Ε26 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 συνολικού εµβαδού 33,18 τ.µ. στο οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)} (τιµή εκίνησης: 829,5 ευρώ) 
γ. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ17-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού εµβαδού 94,56 τ.µ. στο οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)} (τιµή εκίνησης: 2.364 ευρώ) 
δ. Αδιάθετος χώρος Ε54 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10 συνολικού εµβαδού 172,08 στο 
οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρι  {174,72 – (2Χ1,32)} (τιµή εκίνησης: 4.302 ευρώ) 

 
Άρθρο 15 

Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως 
και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 

 
Άρθρο 16 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Αργοστόλι 17-05-2018 

                                                                                                              Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς» 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Βαλλιάνου.»και ηµεροµηνία διενέργειας  του 
διαγωνισµού προτείνει  να οριστεί η 18η  Ιουνίου 2018 µε επαναληπτική σε περίπτωση αγόνου  την  22 η  Ιουνίου 2018 ηµέρα 
Παρασκευή. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση διότι θα έπρεπε µε εφικτές µετακινήσεις να κατανεµηθεί ο 
κοινόχρηστος χώρος της Πλατείας έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα  καταστήµατα  καταλαµβάνοντας ίσα µέτρα. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση διότι ήδη έχει καταληφθεί από τα καταστήµατα µεγάλο µέρος του 
κοινόχρηστου χώρου της Πλατείας. 

          Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 154 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4)Την µε αριθ. Πρωτ. 13242/17-05-2018  εισήγηση   της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους δηµοπράτησης του φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Βαλλιάνου.και ειδικότερα: 
α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 31,39 τ.µ. στον οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)} 
β. Αδιάθετος χώρος Ε26 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 συνολικού εµβαδού 33,18 τ.µ. στο οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)} 
γ. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ17-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού εµβαδού 94,56 τ.µ. στο οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)} 
δ. Αδιάθετος χώρος Ε54 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10 συνολικού εµβαδού 172,08 στο 
οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρι  {174,72 – (2Χ1,32)}  
 
2. Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού µέχρι τη λήξη του ηµερολογιακού 
έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1080/1980. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και 
η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως. 
 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται α) για το χώρο µε στοιχείο Ε11 784,75 ευρώ, β)  για το χώρο µε στοιχείο Ε26 829,5 ευρώ, 
γ) για το χώρο µε στοιχείο Ε43 2.364 ευρώ και δ) για το χώρο µε στοιχείο Ε54 4.302 ευρώ (25 ευρώ/τ.µ. σύµφωνα µε την µε αριθ. 
373/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον 
κατά 50,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. 
 



4. Η σειρά έκθεσης  των θέσεων ορίζεται  ως κατωτέρω:   
α. Αδιάθετος χώρος Ε11 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 31,39 τ.µ. στον οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)} (τιµή εκίνησης: 784,75 ευρώ) 
β. Αδιάθετος χώρος Ε26 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 συνολικού εµβαδού 33,18 τ.µ. στο οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)} (τιµή εκίνησης: 829,5 ευρώ) 
γ. Αδιάθετος χώρος Ε43 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ17-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού εµβαδού 94,56 τ.µ. στο οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)} (τιµή εκίνησης: 2.364 ευρώ) 
δ. Αδιάθετος χώρος Ε54 που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α10-Α12-Α13-Α14-Α15-Α7-Α6-Α9-Α10 συνολικού εµβαδού 172,08 στο 
οποίο έχουν αφαιρεθεί τα παρτέρι  {174,72 – (2Χ1,32)} (τιµή εκίνησης: 4.302 ευρώ) 
 
5. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις  18-
06- 2018, ηµέρα ∆ευτέρα  . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 9:00 έως 9:30 π.µ. ενώ η υποβολή των 
προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 22-06- 2018, ηµέρα Παρασκευή και 
κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.  
6. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και 
οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 
7. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα  . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή. 
8. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   166 / 2018                                                                          Α∆Α: 6ΒΙ7ΩΕ5-ΠΦΛ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αγροτεµαχίου στην θέση 
Κοτσορείκα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε Αργοστολίου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη  της 
Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη  το 5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης 
φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αγροτεµαχίου στην θέση Κοτσορείκα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε 
Αργοστολίου.»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 13988/25-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω :   
      
  
     Με την µε αριθµό 300/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η εκµίσθωση ενός 
αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου µε τη διαδικασία του δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. Σε συνέχεια αυτής η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να 
αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται όπως παρακάτω: 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 
 

 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 300/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. 
στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου, το οποίο αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης έκτασης επιφανείας 26.517,69 
τ.µ. και το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 2500991309004.  
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις ….  
2018, ηµέρα ………….. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων αποκλειστικά και µόνο ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 
9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις …….  2018, ηµέρα ……… στον ίδιο 
χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 
προσφορές. 

Άρθρο 1 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής. Σε κάθε όµως περίπτωση η ισχύς της θα λήγει αυτοδίκαια εάν ο 
εκµισθωτής ∆ήµος χρειαστεί το µίσθιο ακίνητο για ιδία χρήση ακόµη και αν ο χρόνος που έχει διαρκέσει είναι µικρότερος 
της τριετίας. Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η 
σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη ή λύση της 
µισθώσεως. 



Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης κατόπιν 
προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή  αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από 
το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. 

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για βοσκότοπος. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται 
ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή 
και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή 
έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή.  

Άρθρο 3 
 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε (185,00) ευρώ µηνιαίως (9,00 ευρώ το 
στρέµµα σύµφωνα µε το µε αριθ. 3/2018 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι 
ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 20,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την 
προηγούµενη τουλάχιστον κατά 20,00 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρµογή ίση µε το δείκτη 
τιµών καταναλωτή.  

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα 
καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι 
ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας 
ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης 
προσφοράς υπολογιζόµενο για ένα έτος ήτοι 222,00 ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική 
επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει 
άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη 
οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον 
αντίγραφο του καταστατικού τους.  

Άρθρο 5 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 

στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει 
αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται 
ο ίδιος ως µισθωτής. 

Άρθρο 6 
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη 

γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή 
έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί, όπως προβλέπεται παραπάνω στο άρθρο 4 της 
παρούσας, σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος υπολογιζόµενο για ένα έτος.. Στους δε λοιπούς 
συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες  η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την υπογραφή του 
συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική 
επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου 
καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την 
κατακύρωση τους. 

Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον τελευταίο πλειοδότη 
εφόσον η προσφορά του αιτιολογηµένα κρίνεται ασύµφορη. 

Άρθρο 7 
Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης οπότε και θα συνταχθεί 

σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. 
Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά προκληθεί σε αυτό εκτός 

εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 
Άρθρο 8 

 Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο θα 
καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες 
επαναφοράς του µισθίου στην αρχική πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των 
πραγµάτων στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν προκλήθηκαν από το 
µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε  σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους 
χρήσης του µισθίου. 

Άρθρο 9 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό 

Τραπέζης που θα υποδειχθεί από την εκµισθωτή ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή θα 
προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα αλλά σε 



περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα 
κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την 
εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς όπως προαναφέρθηκε θα καταπίπτει σαν ποινική 
ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη 
από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 10 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε 

αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε 
ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, 
τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου 
θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.  

Άρθρο 11 
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην τοποθέτηση παροχών κοινής 

ωφελείας (ρεύµα, νερό, κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη γνωστοποίηση των µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται εξ 
ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κ.α. Ο µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε 
δαπάνες και επιµέλεια του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης ρεύµατος και 
ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµα του. 

Άρθρο 12 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα 

βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
Άρθρο 13 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την απαίτηση 
απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 
αποζηµίωση. 

Άρθρο 15 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως 

και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 
 

Άρθρο 15 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Αργοστόλι 25-05-2018 

                                                                                                                        Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                              Αλέξανδρος Παρίσης» 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης  ενός αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 
και ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού να οριστεί η 27η  Ιουνίου 2018 ηµέρα Τετάρτη µε επαναληπτική σε περίπτωση 
αγόνου  την  2 η  Ιουλίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα. 

Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ.  300 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4)Την µε αριθ. Πρωτ. 13988/25-05-2018  εισήγηση   της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους δηµοπράτησης του φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης  ενός αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου, το οποίο 
αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης έκτασης επιφανείας 26.517,69 τ.µ. και το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 2500991309004. 
2. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής. Σε κάθε όµως περίπτωση η ισχύς της θα λήγει αυτοδίκαια εάν ο εκµισθωτής ∆ήµος 
χρειαστεί το µίσθιο ακίνητο για ιδία χρήση ακόµη και αν ο χρόνος που έχει διαρκέσει είναι µικρότερος της τριετίας. Η µίσθωση 
αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή 
παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη ή λύση της µισθώσεως. 
 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε (185,00) ευρώ µηνιαίως (9,00 ευρώ το στρέµµα 
σύµφωνα µε το µε αριθ. 3/2018 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη 



από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 20,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη 
τουλάχιστον κατά 20,00 ευρώ. 
4. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις  27 
Ιουνίου 2018 ηµέρα Τετάρτη  2018. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων αποκλειστικά και µόνο ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει 
στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 2 Ιουλίου  2018, ηµέρα  ∆ευτέρα 
στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 
προσφορές. 
5. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και 
οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 
7. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα  . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή. 
8. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   167 / 2018                                                                           Α∆Α: 7Τ0ΜΩΕ5-Θ90 
ΘΕΜΑ : 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 8 o θέµα  ηµερήσιας διάταξης : 
«6 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από 30 -05-2018 
εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου 
Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2018 
 

1. Μετά από σχετικό έγγραφο του τµήµατος Ανθρωπίνου ∆υναµικού και προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης 
µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., 
Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο ∆ήµο Κεφαλονιάς κατά το σχολικό έτος 2018-19 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
-Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6041.03 µε τίτλο «Αποδοχές µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 750,00 ευρώ 
-Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6054.03 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Αποδοχές µαθητευόµενων Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.)» µε εγγραφή 
πίστωσης ποσού 80,00 ευρώ. 
 
2. Μετά από σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια υπάλληλο έκδοσης και εκκαθάρισης της µισθοδοσίας του ∆ήµου µας σχετικά µε 
µεταβολή των κρατήσεων των αιρετών και των υπαλλήλων ειδικών θέσεων σε εφαρµογή του ν. 4387/2016, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την µεταβολή του προϋπολογισµού ως ακολούθως: 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.14 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ 
σύνταξης ∆ηµοσίου» και διαµορφωµένη πίστωση 10.500,00 ευρώ µε το ποσό των 2.100,00 ευρώ. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.15 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ 
ΤΑ∆ΚΥ 3,5%)» και διαµορφωµένη πίστωση 2.294,00 ευρώ µε το ποσό των 650,00 ευρώ  
-Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6126.05 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 
παροχών σε αιρετούς-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 11.800,00 ευρώ. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6126.04 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 
σε αιρετούς-(ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ-3.5%)» και διαµορφωµένη πίστωση 1.440,00 ευρώ µε το ποσό των 450,00 ευρώ 
-Την µείωση του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.01 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 28.989,00 ευρώ κατά 
15.000,00 ευρώ 
 
 
3. Μετά την έκδοση της αριθµ. 23254/23-05-2018 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών σχετικά µε την κατανοµή πιστώσεων από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, συνολικού ποσού ύψους 30.000.000,00 € στους ∆ήµους της Χώρας για επισκευή και 
συντήρηση σχολικών τους κτιρίων, ο ∆ήµος θα επιχορηγηθεί µε το ποσό των 113.400,00 ευρώ έναντι του αρχικά σχεδιασµένου 
ποσού των 75.900,00 ευρώ σύµφωνα µε την εγκύκλιο σύνταξης του προϋπολογισµού. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε: 
-την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 1312 µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001» και 
διαµορφωµένη πίστωση 75.900,00 µε το ποσό των 37.500,00 ευρώ. 
-την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6711.02 µε τίτλο «Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για Συντήρηση και επισκευή 
Σχολικών ΚΤΙΡΊΩΝ (ΚΑΠ )» και διαµορφωµένη πίστωση 75.900,00 µε το ποσό των 37.500,00 ευρώ.  
 



4. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Κ.Α. Εξόδων 00.6312.03 µε τίτλο «Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λπ. 
έξοδα ακινήτων (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» και διαµορφωµένη πίστωση 8.000,00 ευρώ µε το 
ποσό των 10.000,00 ευρώ. 
 
5. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ.Α. Εξόδων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, συνεννόηση από τους 
αρµόδιους Αντιδηµάρχους και σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.04 µε τίτλο «Αποκατάσταση µνηµείου Πεσόντων Μαντζαβινάτων» µε διαµορφωµένη 
πίστωση 2.000,00 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.26 µε τίτλο «Προµήθεια µαρµάρινης στήλης µνηµείου πεσόντων πλατείας 
Μαντζαβινάτων» και την εγγραφή πίστωσης 2.000,00 ευρώ. 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.175 µε τίτλο «∆ιαπλάτυνση Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Βλαχάτων» µε διαµορφωµένη πίστωση 
7.000,00 ευρώ. 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.07 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Λειβαθούς» και διαµορφωµένη 
πίστωση 15.000,00 ευρώ µε το ποσό των 7.000,00 ευρώ. 
- την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος.  
 
6. Μετά από το αριθµ. πρωτ. 12047/07-05-2018 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 
Εξοπλισµού Συνεργείων για την έκδοση καρτών ψηφιακών ταχογράφων και λαµβάνοντας υπόψη: 
- Η Κάρτα Οδηγού είναι υποχρεωτική και η µοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι εξατοµικευµένη, ταυτοποιείται 
ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδοµένων δραστηριότητάς του και η ισχύς της είναι πέντε έτη. 
- Η Κάρτα Επιχείρησης είναι υποχρεωτική, εκδίδεται για επιχειρήσεις/νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν οχήµατα µε ψηφιακό 
ταχογράφο, δίνει την δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εκτύπωσης δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στη συσκευή 
ελέγχου και η ισχύς της είναι πέντε έτη. 
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6699.03 µε τίτλο «Προµήθεια Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου» 
και εγγραφή πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ. 
 
7. Προκειµένου να υλοποιηθεί η αριθµ. 96/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας µε θέµα την επιχορήγηση της 
Φιλαρµονικής Σχολής Πάλλης µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ και λαµβάνοντας υπόψη σχετικό φύλλο Ελέγχου του Ελεγκτικού 
σχετικά µε την λανθασµένη επωνυµία του παραστατικού γραµµατίου είσπραξης, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.03 µε τίτλο «Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις» κατά ποσό 
10.000,00 ευρώ καθώς θα ακυρωθεί το µεταφερόµενο παραστατικό. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6736.01 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωµατεία Φιλαρµονικές Κλπ.» 
και την εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ. 
 
8. Προκειµένου να καλυφθούν οι παραπάνω µεταβολές του προϋπολογισµού και λαµβάνοντας υπόψη το αίτηµα του ∆ήµου µας για 
χρηµατοδότηση δικαστικών υποθέσεων τελεσίδικων κατά την 22η Φεβρουαρίου 2018, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση 
πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές αποζηµιώσεις» και διαµορφωµένη πίστωση 
100.000,00 ευρώ κατά 20.000,00 ευρώ. 
 
Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 20.440,48 ευρώ.  
                                                                                               Αργοστόλι 31/05/2018 

 
 

Ο συντάξας                                                                             Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη  Σοφία                                                              Ματζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω σχεδίου της 6ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018 και την 
εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
O κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει τα παρακάτω: για την παρ.1 ψηφίζει ΛΕΥΚΟ- ψηφίζει την παρ.2 - για την παρ.3 ψηφίζει ΛΕΥΚΟ- 
ψηφίζει την παρ.4- ψηφίζει την παρ. 5 Α – καταψηφίζει την παρ. 5Β - για τις παρ. 
6,7 και 8  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ της προτεινόµενης τροποποίησης. 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους 3,6  και 7 της προτεινόµενης τροποποίησης. 

         Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος 

 
Και αφού έλαβε υπόψη:              

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 
      την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018    

� την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

�  (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 



1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 6ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και 
Προϋπολογισµού έτους  2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού του  έτους 2018   και   
εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     168  / 2018                                                                      Α∆Α: ΩΜΚΖΩΕΩ-Ζ2Σ    
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης ανοικτού διαγωνισµού µέσω 
 ΕΣΗ∆ΗΣ για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης ∆.∆ Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  12ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
 και έγκριση τευχών δηµοπράτησης ανοικτού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης ∆.∆ 
Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ.  12468/10-05-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
                                                                                                              Αργοστόλι, 10-5-2018 
                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 12468  

Ταχ. ∆/νση  
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνο  
FAX  

: Λ. Βεργωτή 160  
Αργοστόλι – 281 00 
: Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
: 26710 22657  
: 26710 22572  

ΠΡΟΣ :  
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
1. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς 
κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. ∆/νση Προγραµµατισµού, Πληροφορικής 
& Οργάνωσης 
 

    

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών σύµβασης του έργου µε τίτλο «Ολοκλήρωση Εργασιών 
Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆.∆ Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ’ αριθµ. 110/2018 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς περί αποδοχής της µελέτης  
και καθορισµού τρόπου ανάθεσης του έργου του θέµατος 
2. Η Α.Π 12073/18-12-2017 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της ΕΥ∆ του Υπουργείου οικονοµίας και Ανάπτυξης για την 
∆ηµοπράτηση του έργου  

Σε συνέχεια του σχετικού σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την εισήγηση της υπηρεσίας µας και παρακαλούµε για την κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης και την έγκριση τευχών σύµβασης για το έργο µε τίτλο «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆.∆ Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς». 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.  

 

Συνηµµένα: 
 

1) Εισήγηση της ∆.Τ.Υ.  
2) Σχέδιο περίληψη προκήρυξης  
3) Σχέδιο διακήρυξης  
4) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής 
προσφοράς 
 
 

  
Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
 

ΘΕΜΑ:  
 

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «Ολοκλήρωση Εργασιών 
Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆.∆ Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΣ 



Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Με την υπ’ αρίθµ. 110/2018 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ.67/2017 του ανωτέρω έργου, ως 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Υ., που αφορά την κατασκευή της 2ης Φάσης των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης του 
οικισµού του Πόρου του ∆ήµου Κεφαλληνίας, µετά των έργων µεταφοράς προς τον Βιολογικό Καθαρισµό 
Τα έργα µεταφοράς αποτελούνται από ένα (1) αντλιοστάσιο ακαθάρτων ΑΣ1 πλησίον του Αστυνοµικού Τµήµατος Πόρου (προς 
αντικατάσταση του παλαιού ΑΣ1–το οποίο δεν κατασκευάστηκε λόγω δικαστικής εµπλοκής- και το οποίο ήταν να κατασκευαστεί 
επί του παραλιακού δρόµου κοντά στο υπάρχον ρέµα) το οποίο θα συνοδεύεται από δύο (2) φρεάτια ανύψωσης µετά των 
καταθλιπτικών τους αγωγών τα οποία θα µεταφέρουν τα λύµατα από την παλαιά θέση του αντλιοστασίου ΑΣ1 στην καινούργια 
µέσω των καταθλιπτικών τους αγωγών. 

Το εν λόγω έργο είναι προϋπολογισµού 432.611,18 ευρώ µε ΦΠΑ 24%.  
Επίσης µε την 110/2018 Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η «ανοικτή διαδικασία» του 

άρθρου 27 του Ν.4412/16 και η υποβολή οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών 
έκπτωσης του άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16.  

Το Εργο χρηµατοδοτείται από το 5ο Υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆∆ ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  της  Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ¨ µε κωδικό MIS 340045 και  ειδικότερα από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α  του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης   

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

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης & διακήρυξης και την έγκριση των 
συνηµµένων τευχών σύµβασης του έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆.∆ Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 432.611,18 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  
 

Συνηµµένα: 
 

1) Σχέδιο προκήρυξης  
2) Σχέδιο διακήρυξης  
3) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
4) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 

 

Αργοστόλι, 10-05-2018  

  

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

 
Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1. Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι 

Ταχ.Κωδ. : 28100 

Τηλ. : 26713 60101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς)  



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

Telefax : 26710 22572 

E-mail : kpefani@kefallonia.gov.gr(Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 
texnikes1@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Πληροφορίες:  : κ. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο (2671022657) 

2. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
3. Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
4. Προϊσταµένη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
5. ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 
6. Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και 

Ιθάκης 
 

 
1. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, 

υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
2. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή 

µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται 
να δηλώσουν άµεσα, στους προσφέροντες (µέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήµατος) ή στον 
ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο 
των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη 
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆)  
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος, 
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ι) η τεχνική µελέτη,  
ια) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 
και 
ιβ) οι αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου (πχ. περιβαλλοντική αδειοδότηση κτλ). 
 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, 
δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (http://www.kefallonia.gov.gr). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το σύνολο των τευχών και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 
ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Γ. Βεργωτή 160, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/6/2018 ηµέρα Παρασκευή η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της 
σύµβασης, το αργότερο στις 27/6/2018 ηµέρα Τετάρτη. 
 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήµατος. 
 



Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των 
∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε χρήση των 
επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή 
απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται, µε χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήµατος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα 
στοιχεία εκείνα που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση µε τη µορφή ψηφιακά 
υπογεγραµµένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, ως συνηµµένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. ∆εν χαρακτηρίζονται ως 
εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες και την οικονοµική προσφορά.  
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων µε χρήση µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. 
ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυµεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικά, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω αναφερόµενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία µε µορφή Portable Document Format (PDF) ή 
ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαµβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του υποσυστήµατος, όπως περιγράφεται 
κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» είναι τα 
οριζόµενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable 
Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της 
υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζεται 
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι 
οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
υποσυστήµατος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 
(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, µέσω των λειτουργιών του υποσυστήµατος, σε εκτύπωση ελέγχου οµαλότητας των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» των ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής και της Οικονοµικής Προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά 
υπογράφονται από τους προσφέροντες µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και 
επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστηµική υποβολή της προσφοράς το υποσύστηµα 
πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα παραχθέντα 
ηλεκτρονικά αρχεία (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Οικονοµική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η 
προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστηµα. ∆ιαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστηµα ενηµερώνει τους 
προσφέροντες µε σχετικό µήνυµα σφάλµατος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειµένου οι τελευταίοι να προβούν 
στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του υποσυστήµατος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 



ζ) Από το υποσύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
3.6 Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF) που φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων 
πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο υποσύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του υποσυστήµατος έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ Σύναψη σύµβασης/ 

Ενστάσεις 
 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται 
από το υποσύστηµα.  
 
β) Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, 
προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου “Οικονοµική 
Προσφορά”.  
 
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού», αναρτάται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ο σχετικός 
κατάλογος µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής 
των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα 
από το υποσύστηµα.  
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
ε) Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά µειοδοσίας, στο πρακτικό 
της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της. 
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας 
κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια 
µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, η διαδικασία συνεχίζεται τις 
επόµενες εργάσιµες ηµέρες. 
 
ζ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους εκδότες που 
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί 
πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο 
εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του, που υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο 
εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος, προς έγκριση .  
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει 
πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συµµετεχόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
(προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε ηµέρα και 
ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί µέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος. 
 
 
 
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 



 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης 
σε αυτόν µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως 
άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόµενα, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι ψευδή ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
η οποία, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, µέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 
απόφασης. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, µετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού». 
 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 
παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήµατος, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21, ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του ίδιου 
άρθρου.  
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, 
προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα 
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.  
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας 



από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται, 
σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

3. 4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται 
να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτηµά τουi.  
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 παράλειψηςii. 
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου 
εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 
της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 
κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή 
ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 
4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της 
προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και 
δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι 
(20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγήςiii. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής 
και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας 
αρχής. 
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίουiv. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ 
κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί 
της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. 
 

 
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 
 



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

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

Παραρτήµατα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

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

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

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

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

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

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

 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

1. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 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) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»  
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
δηµόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το 
άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους 
µε κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 
116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 



- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
- της µε αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν 
την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
 

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

καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

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

 
2. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

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

 
2. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς 

στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το 5ο Υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆∆ ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  της  Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ¨ µε κωδικό MIS 340045 και  ειδικότερα από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α  του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης  η οποία εντάχθηκε µε την αρ. πρωτ.169376 απόφαση του Ειδικού 
Γραµµατέα Υδάτων του τότε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.  

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

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

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

εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
Άρθρο 9: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς, µέσω της 
λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 
έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση υπ. αριθ. 340/13-3-2018 (Α∆Α:63.7326.7) της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2018 . 





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
Ο τίτλος του έργου είναι:  
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ». 
 

1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 432.611,38 Ευρώ και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών: 256.127,63 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 46.102,97 € 
Απρόβλεπταv (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 45.334,59 €, που 
αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016,  
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 83.731,23 € (ποσοστό 24%) 
 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού 1.314,95 € σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 
4412/2016. 
 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριµ ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ∆ΕΝ προβλέπεται. 

 
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 
Ο Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι στον Οικισµό του Πόρου του ∆ήµου Κεφαλονιάς (NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
 

3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται η κατασκευή της 2ης Φάσης των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης του 
οικισµού του Πόρου του ∆ήµου Κεφαλληνίας, µετά των έργων µεταφοράς προς τον Βιολογικό Καθαρισµό 
Τα έργα µεταφοράς αποτελούνται από ένα (1) αντλιοστάσιο ακαθάρτων ΑΣ1 πλησίον του Αστυνοµικού Τµήµατος Πόρου 
(προς αντικατάσταση του παλαιού ΑΣ1–το οποίο δεν κατασκευάστηκε λόγω δικαστικής εµπλοκής- και το οποίο ήταν να 
κατασκευαστεί επί του παραλιακού δρόµου κοντά στο υπάρχον ρέµα) το οποίο θα συνοδεύεται από δύο (2) φρεάτια 
ανύψωσης µετά των καταθλιπτικών τους αγωγών τα οποία θα θα µεταφέρουν τα λύµατα από την παλαιά θέση του 
αντλιοστασίου ΑΣ1 στην καινούργια µέσω των καταθλιπτικών τους αγωγών. 

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

• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  

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

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

 
 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  



Η Προϊσταµένη Αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση να µεταθέσει την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για ειδικούς λόγους 
(πχ. αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της τουριστικής περιόδου, κ.λ.π).  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις 

προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) 

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

παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
6.977,00 ευρώ. (Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 
4412/2016).)  

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

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

ακόλουθα στοιχεία :  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (∆ήµο Κεφαλλονιάς) προς τον οποίο απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 

ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
 
15.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι 12+1=13 µήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

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

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

 
15.5 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 

2. ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 



Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του 
ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης 
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και 
επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .  
 
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας στην παρούσα σύµβαση. 
 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- 

µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 

 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο 
άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
 
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/7/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00.  
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/7/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα 
αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε 
άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας 
“Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων.  
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 



2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 
παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται 
στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

 
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε 
ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν 
προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου 
δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη 
συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 22 
της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
21. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα: 

1. σε έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ: 1ης Τάξης και άνω. 
και 

2. σε έργα κατηγορίας Η/Μ: 1ης Τάξης και άνω. 
 
και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. 
 
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 
(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού 
φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών 
φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε µέλος της ένωσης.  
22.Α. Λόγοι αποκλεισµού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν 
πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) 
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
22.A.1. Όταν υπάρχει εις 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, αφορά τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 



Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
22.A.2 Όταν ο προσφέρων 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 η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων 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. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, 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. 
22.Α.2α  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/∆1632/2011 (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. 
22.A.3 Για την ανάθεση της παρούσας σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 22.A.1 και 22.A.2  
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης προσφέρων σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από 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 µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει 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 (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  
(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 των οικονοµικών φορέων 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 ο οικονοµικός φορέας 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,  
(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας 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 23 της 
παρούσας,  
(η) εάν ο οικονοµικός φορέας 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 ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε αµφιβολία την ακεραιότητά του. 
 
22.Α.5. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), οικονοµικός φορέας εάν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισµού).  
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.  
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η 
περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 
22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 
22.Α.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. 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, µε 
τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - µέλος στο οποίο 
ισχύει η απόφαση. 
 
22.Α.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. 
 
22.Α.9. Οικονοµικός φορέας που του 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 δηµόσιας σύµβασης . 
 
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆)  
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να είναι 
εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α 
του ν. 4412/2016. 
 
22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.5 της παρούσας. 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά 
όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 
3669/2008, όπως ισχύει. 
 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.6 της παρούσας. 
 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση. 
 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής 
φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων 
προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού κατά τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 ή µε την 
σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική 
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή 
άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα).  
 
 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή 
ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.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, για την εφαρµογή του παρόντος, 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 τη 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆) την 
πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει µαζί µε 
το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆ κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
23. 2 . ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, 
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά 
τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών, 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 Α 
της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
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 1, 2, 2α και 4vi του άρθρου 
22 Α.  

 
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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση 
διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 

 
 
23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της 
παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα) σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.  
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

• φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον οικονοµικό φορέα και 
για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που 
έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

• ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό 
τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί µόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη 
του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε 
σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν 
αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας των φυσικών 
προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 



προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το 
πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης εκδίδεται 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 υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων.  
 
(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 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 του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.  
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.  
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 
 
(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής του λόγου αποκλεισµού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22 υποβάλλονται, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία:  
∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών. [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].  
- Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές 
- 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.  
Ειδικότερα: 
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκοµίζουν µόνο την 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 καθώς η απαίτηση 
για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, καλύπτεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 
β) Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές.  
ββ) 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.  
γγ) 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.  
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, 
υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. 

ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών.  
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική 

Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  
δδ) 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. ∆ύναται 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) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε 
µε το ν. 3414/2005» . 
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην στην 3η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικά ή στην 3η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικά. 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και 
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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, 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, προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. 
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 του άρθρου 21 της παρούσας. 
 

 
23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµικη επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών που περιέχει  
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή 

ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά 
µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  
 

 
 
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων απαιτήσεων οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται ένα ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα µε την 
τιθέµενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της µη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συµβάσεων: 

• µε την υποβολή ενηµερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
• µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόµενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 

έργων (είτε ως µεµονοµένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενηµέροτητα 
πτυχίου κατά τις κείµενες διατάξεις  
 

(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 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, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από 
οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
 
 



23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆  
 
Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών που περιέχει  
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.∆ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή 

ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά 
µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016 ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 22.∆ 
απαίτηση. 
 

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων απαιτήσεων τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 22.∆, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται ένα ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 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, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από 
οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
 
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση. 
 
23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα 
έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο,  
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού, µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωµένου, από 
δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

23.9. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων 
 
(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 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 υποβάλλουν 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) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενηµερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών: 
- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εργοληπτικής 
επιχείρησης. Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, καθόσον 
τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενηµερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 
- τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την προϋπόθεση όµως ότι 
καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόµενες περιπτώσεις) από την Ενηµερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού του άρθρου 22. Α.4. (θ). 
- το πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών του άρθρου 23.3. (στ). 
- τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης. 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον 
στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο 
ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας εµπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την υποβολή σχετικού συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
 
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: 
(α) υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
(β) υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα: 
- α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ) 
 
- β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται 
από το υποσύστηµα, αφού συµπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρµες.  
 

 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου. 
 
25.3. Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους υπεργολάβους και ότι 
διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, µε 
το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 26 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 110/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
26.2 Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση 

να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου, που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε 
αυτόν. 



 

 
 
 



. 
 
 
 
 

Αργοστόλι, ……/………/……….. 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

………………………… 
 
 

  
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… Απόφαση  
ι Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 
15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

ονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
ii Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
iii Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
iv Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
v Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε 
να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών µε ΓΕ&ΟΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 156 
ν. 4412/2016.  
vi Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν 

την επιθυµεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σηµείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν  τους  όρους δηµοπράτησης-∆ιακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 
σύµβασης  που αφορούν την δηµοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆.∆ Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς»β) Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2 /07/ 2018  ηµέρα ∆ευτέρα  
και ώρα 10:00. γ)Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 10 /07/ 2018 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού διευκρινίζει ότι θεωρεί πως  το έργο είναι σηµαντικό να ολοκληρωθεί,   δηλώνει όµως ότι 
καταψηφίζει την εισήγηση  επειδή ∆ηµοτική Αρχή µε  λάθος  εξ  αρχής χειρισµούς και χωρίς καµία σοβαρή διαβούλευση 
µε τους κατοίκους της περιοχής δεν κατάφερε να προτείνει συναινετική θέση για το εν λόγω θέµα.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                   Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαναστασάτος Γεράσιµος   -  Κωνσταντάκης  
                   ‘Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Παπαδάτος Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  110/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του  έργου) 
Την  αρίθ. 340/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού 432.611,18  €  και διαθέτει   πίστωση  ποσού 287,714,70 €  από τον Κ.Α  63.7326.07 
του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 µε τίτλο «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆.∆ Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

1. 2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» µέσω Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) καθώς και τα τεύχη δηµοπράτησης για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του  έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆.∆ Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» εκτιµώµενης 

αξίας  432.611,18  €  Ευρώ  (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  24% ). 
 

3). Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η   
2/07/ 2018  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00. 



Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 10 /07/ 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

4).  Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται  στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 

παρούσας. 
 Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και 

αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr,  
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε 
ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου.  Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των 
τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου 
δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί 
ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 
368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α της 
παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  169 / 2018                                                                                Α∆Α: 62Κ9ΩΕ5-9Ρ6 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού  Επιτροπής  του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 
2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  18ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου Πρακτικού  Επιτροπής  του Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων 
κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων»θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 22-05-2018   1ο Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού όπως υπογράφεται ψηφιακά από 
τον Πρόεδρό της κ. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

 



           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

                                                                                        Αργοστόλι 15/5/2018 
 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

 
 
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Της επιτροπής διαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του 
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) και µε το σύστηµα 
υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε διαδικασίες των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών 
του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016. 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
∆ιευθύνουσα ή  
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης  
Έργο: ∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 

2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
Προϋπολογισµός: 1.025.887,45 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
∆ιακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 5410/07-02-2018 
Αριθ. Απ.: 98 
Α∆ΑΜ:18PROC002726101 2018-02-27 
Προκήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 5416/27-02-2018 
Α∆Α: ΩΜΞΧΩΕ5-2Φ∆ 
Α∆ΑΜ: 18PROC002726165 2018-02-27 
Α/Α Συστήµατος: 71122 
Λήξη υποβολής προσφορών: 08/05/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 15/05/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
 
Στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Αργοστόλι σήµερα την Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 και 
ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 5/2018 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (26/01/2018), Α∆Α:6ΨΩ∆ΩΕ5-7Ε∆, ως ετήσια επιτροπή διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς που υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000,00 €) χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. για το έτος 2018, 

Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
1 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πρόεδρος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
2 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ 
3 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ 
4 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ 
5 

Εκπρόσωπος Εργοληπτικών Οργανώσεων 

Τακτικό Μέλος 

6 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Τακτικό Μέλος 



Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
7 

Εκπρόσωπος Π.Ε.∆. Ιονίων Νήσων 

Τακτικό Μέλος 

συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση για την διεξαγωγή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών του ως άνω διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία διακήρυξη και στην Κ.Υ.Α. 
117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3821/31-10-2017). 
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, ο χειριστής της Αναθέτουσα 
Αρχής κοινοποίησε στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστηµα και 
διαβίβασε το φάκελο του διαγωνισµού στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Αρχικά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού απέκλεισε την πρόσβαση του πιστοποιηµένου χρήστη (χειριστή) της 
Αναθέτουσας Αρχής στα αποσφραγισθέντα στοιχεία των προσφορών των διαγωνιζοµένων, έως την αποστολή του σχετικού 
πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στην Αναθέτουσα Αρχή, οπότε και µεταβιβάζει ξανά την 
αρµοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στον αρµόδιο πιστοποιηµένο χρήστη (χειριστή) της Αναθέτουσας Αρχής, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., επιλέγοντας: Είσοδος Χρηστών ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ηµόσια 
Έργα: 
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp 
όπου συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 
Ακολούθως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καταχωρώντας τα στοιχεία των µελών της (όνοµα χρήστη – κωδικός πρόσβασης) προβαίνει 
σε αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών χωρίς να παρέχει πρόσβαση στα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής ή στις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές των Οικονοµικών Φορέων προς τους 
προσφέροντες. 
Στη συνέχεια στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ο 
σχετικός κατάλογος µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
Μετά την γνωστοποίηση του καταλόγου προσφερόντων κατά σειρά µειοδοσίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά 
µειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους 
σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα. Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, 
χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 
98 του Ν. 4412/2016. 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες, δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2, κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου υποβολής προσφοράς και του αριθ. πρωτ. έντυπης προσφοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 
3.5 β) του άρθρου 3 της διακήρυξης): 

Πίνακας 2:Πίνακας Συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου υποβολής προσφοράς και του αριθ. πρωτ. 
έντυπης προσφοράς) 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 
Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπης Προσφοράς 
ή Αριθ. εγγύησης ηλεκτρονικής 

έκδοσης 

1 72269 ΑΝΑΞ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ 55,30 % 
08/05/2018 
09:11:38 

e-15215  
07/05/2018 

2 65725 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 43,60 % 
08/05/2018 
09:49:35 

e-15160  
07/05/2018 

3 72457 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. 
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ" 

33,00 % 
08/05/2018 
09:58:18 

e-15017  
04/05/2018 

4 73175 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 22,70 % 
08/05/2018 
09:02:57 

e-15228  
08/05/2018 

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης 
του εν λόγω έργου, κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη και διαπίστωσε τα ακόλουθα του Πίνακα 3: 

Πίνακας 3: Πίνακας Πληρότητας ∆ικαιολογητικών Συµµετεχόντων σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης κατά σειρά µειοδοσίας 

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 της διακήρυξης και της παράγ. 3.5 β) 
του άρθρου 3 της διακήρυξης 

1 ΑΝΑΞ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆εν υπέβαλε εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης 



Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής του προσφέροντα 
είναι µικρότερος από αυτόν που ορίζεται στην παράγ. 15.3 της 
διακήρυξης 
Σύµφωνα µε την παράγ. 15.3 του άρθρου 15 της διακήρυξης, η 
εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι µέχρι 08/06/2019, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 

2 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ" 

Υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά 

4 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 

∆εν υπέβαλε εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής του προσφέροντα 
είναι µικρότερος από αυτόν που ορίζεται στην παράγ. 15.3 της 
διακήρυξης 
Σύµφωνα µε την παράγ. 15.3 του άρθρου 15 της διακήρυξης, η 
εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι µέχρι 08/06/2019, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τέλος, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, 
έλεγξε ηλεκτρονικά, µέσω του δικτυακού τόπου του ΤΜΕ∆Ε (https://validate.tmede.gr/#/), από όπου και εκτυπώθηκαν οι αντίστοιχες 
βεβαιώσεις εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, ως ακολούθως:  

Πίνακας 4: Έλεγχος Εγγυητικών Επιστολών Συµµετεχόντων 

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα Εγγυητική Επιστολή Έλεγχος Γνησιότητας 

1 ΑΝΑΞ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ 
e-15215 

07/05/2018 
Α/Α: V/10590 

ΑΘΗΝΑ: 15/05/2018 

2 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 
e-15160 

07/05/2018 
Α/Α: V/10585 

ΑΘΗΝΑ: 15/05/2018 

3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ∆.Τ. "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ" 

e-15017 
04/05/2018 

Α/Α: V/10591 
ΑΘΗΝΑ: 15/05/2018 

4 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
e-15228 

08/05/2018 
Α/Α: V/10589 

ΑΘΗΝΑ: 15/05/2018 

Από τον έλεγχο όλων των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής του Πίνακα 4, διαπιστώθηκε ότι όλες ήταν γνήσιες και έγκυρες. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τίθεται υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
κατασκευή του εν λόγω έργου  

και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
1. την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, 

υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

2. την απόρριψη της προσφοράς του προσφέροντα µε την επωνυµία: ΑΝΑΞ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
3. την απόρριψη της προσφοράς του προσφέροντα µε την επωνυµία: ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
4. την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, τον προσφέροντα µε την επωνυµία: «P. & C. DEVELOPMENTS.A.» µε µέση 

έκπτωση 43,60% 
5. την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες, σύµφωνα µε την παράγραφο 

4.1 θ) της διακήρυξης 
6. την παροχή πρόσβασης σε όλους τους προσφέροντες, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής ή στις 

υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων (παρ. β.1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017 
ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-2017) 

7. την ενηµέρωση όλων των προσφερόντων, περί έκδοσης νέας απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού µετά την 
ολοκλήρωση και των λοιπών διαδικασιών του Ν. 4412/2016(βλ. άρθρα 80, 103, 105 & 316) συνδυαστικά µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017 ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-2017) 



Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά (µε τις συνηµµένες εκτυπώσεις του υποσυστήµατος) και αναρτάται στα συνηµµένα του 
διαγωνισµού ως εσωτερικό έγγραφο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος: 

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

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

Συνηµµένα (Εκτυπώσεις του υποσυστήµατος): 
1. Ανασκόπηση  
2. Οικονοµικές Προσφορές 
3. Έλεγχος Οµαλότητας 

Μετά τα παραπάνω κλείνει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ 

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ 

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ 

 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω  1ο Πρακτικό  
του  ηλεκτρονικού   διαγωνισµού για την εκτέλεση  του  έργου : «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις,  
υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις  
Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νιας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» β) την απόρριψη της προσφοράς του προσφέροντα µε 
την επωνυµία: ΑΝΑΞ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
γ)την απόρριψη της προσφοράς του προσφέροντα µε την επωνυµία: ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
δ)την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, τον προσφέροντα µε την επωνυµία: «P. & C. DEVELOPMENTS.A.» µε µέση έκπτωση 
43,60% 
ε)την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 θ) της 
διακήρυξης 
στ)την παροχή πρόσβασης σε όλους τους προσφέροντες, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής ή στις υποβληθείσες 
οικονοµικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων (παρ. β.1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017 ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-
2017) και τέλος  
ι)την ενηµέρωση όλων των προσφερόντων, περί έκδοσης νέας απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση και 
των λοιπών διαδικασιών του Ν. 4412/2016(βλ. άρθρα 80, 103, 105 & 316) συνδυαστικά µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 
117384/31-10-2017 ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-2017) 

                 Ο  κ.  Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει  ότι  ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 

                    ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  350  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την από 7-02-2018 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Π.Ι.Ν και ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
4) την 57/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: ΩΨΤΝΩΕ5-ΝΕΠ  
5) το από   15-05-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του εν λόγω  έργου 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει στο σύνολό του το από   15-05-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε διαδικασίες των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016 για προϋπολογισµού 1.272.100,44 € (µε Φ.Π.Α. 24%)                  



2). Απορρίπτει  την προσφοράς του προσφέροντα µε την επωνυµία: ΑΝΑΞ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
3) Απορρίπτει  την προσφοράς του προσφέροντα µε την επωνυµία: ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
4)την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, τον προσφέροντα µε την επωνυµία: «P. & C. DEVELOPMENTS.A.» µε µέση έκπτωση 
43,60% 
5)Η παρούσα  απόφαση της  έγκρισης του 1ου Πρακτικού κοινοποιείται  σε όλους τους προσφέροντες, σύµφωνα µε την παράγραφο 
4.1 θ) της διακήρυξης 
6)παρέχεται πρόσβαση  σε όλους τους προσφέροντες, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής ή στις υποβληθείσες 
οικονοµικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων (παρ. β.1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017 ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-
2017) 
7)Την ενηµέρωση όλων των προσφερόντων, περί έκδοσης νέας απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση 
και των λοιπών διαδικασιών του Ν. 4412/2016(βλ. άρθρα 80, 103, 105 & 316) συνδυαστικά µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 
117384/31-10-2017 ΦΕΚ Β΄ 3821/31-10-2017) 
8) Ένσταση κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
 Η ένσταση υποβάλλεται µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις 
του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου 
εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
∆ηµοσίου, ποσού  600,00 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                       
                                                                                                                                         Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                        
                                                                                                                            Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                           
                                                                                                                                             Μινέτος ∆ιονύσιος   
                                                                                                                                         Κουρκουµέλης Ηλίας                                                              
                                                                                                                                        Παπαδάτος Νικόλαος  
 
   Σοφία Γαρµπή   
     Α  /∆ήµαρχος Οικονοµικών 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


