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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 
 της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  19 η  Μαΐου 2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 19 η  Μαΐου   του έτους 2017, 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  14084/ 15-05-2017 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  επτά   (7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                           Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                        
2. Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                             Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                          
3  ∆ηµητράτος Γεράσιµος ( ΠΑΡΩΝ έως και την 118/2017 )                
4.  Παπαδάτος Νικόλαος (αποχώρησε κατά την συζήτηση της 112/2017)                                                                               
5. Γκισγκίνης Νικόλαος 
6. Κωνσταντάκης Άγγελος .   
7. Ανουσάκης Νικόλαος ( ΠΑΡΩΝ έως και την  113/2017 απόφαση) 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    112  / 2017                                                            Α∆Α:7ΝΙΤΩΕ5-5ΒΡ 

ΘΕΜΑ : 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 
οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το 7o θέµα 
ηµερήσιας διάταξης : «8η Τροποποίηση Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και 
εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  18-05-2017 εισήγηση του 
Προϊσταµένου του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2017 
 
 

1. Μετά από σχετικό αίτηµα του ∆ήµου µας για την επιχορήγηση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και 
διαταγές πληρωµής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 1/3/2017 εκδόθηκε η αριθµ. πρωτ. 15126/09-05-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπου εγκρίθηκε το ποσό των 59.710,02 ευρώ. Για το λόγο αυτό 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αποδοχή του ανωτέρω ποσού και την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1219.05 
µε τίτλο «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές 
πληρωµής». 

2. Προκειµένου να καταχωρηθούν τα παραστατικά της παγίας υπαλλήλου του ∆ήµου µας, η οποία συστάθηκε µε 
την 24/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 
Εξόδων 20.8116.15 µε τίτλο «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων (υπόλογοι παγίας προκαταβολής)» και την 
εγγραφή πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ. 

3. Προκειµένου να τακτοποιηθεί η ανάκληση χρηµατικού ποσού 6.009,53 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασµό 
του έργου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 69.8261.03 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων για 
το έργο "∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε 
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κωδικό MIS465676 από το Επιχ. Προγραµ. ""∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι""» και την εγγραφή 
πίστωσης ποσού 6.009,53 µε χρηµατοδότηση από Ε.Π. της Π.Ι.Ν.  

4. Μετά από σχετική µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο κατασκευής στηθαίου ασφαλείας δηµοτικής 
οδού στον οικισµό Γεωργακάτων Τ.Κ. ∆ιβαράτων ποσού 11.779,00 ευρώ και επειδή η εγγεγραµµένη πίστωση 
στον Κ.Α. Εξόδων 30.7323.15 µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆Ο ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΑΚΑΤΩΝ ΤΚ ∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ» είναι 10.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του παραπάνω Κ.Α. Εξόδων µε το ποσό των 1.779,00 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 

5. Προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας στην προµήθεια φυτών και δενδρυλλίων για τους κοινόχρηστους χώρους 
της ∆.Ε. Αργοστολίου εκτιµώµενης αξίας 15.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.01 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου 
χλοοτάπητα» και διαµορφωµένη πίστωση 3.500,00 ευρώ µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.02 µε τίτλο «Εργασίες Επισκευής & συντήρησης δηµοτικών κτιρίων 
Τοπικών Κοινοτήτων» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 10.7331.03 µε τίτλο «Επισκευή -συντήρηση ∆ηµοτικών Καταστηµάτων 
∆ηµοτικών ενοτήτων (ΣΑΤΑ)» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ καθώς και την µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 

6. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προµήθεια χρωµάτων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6682 µε τίτλο «Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης» µε το ποσό των 1.500,00 
ευρώ 

7. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου µας σε δαπάνες µεταφορών και ταχυµεταφορών 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6224.01 µε τίτλο «Μεταφορές – 
Ταχυµεταφορές» και διαµορφωµένη πίστωση 2.000,00 ευρώ µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ.  

8. Μετά από την αριθµ. πρωτ. 13492/26-04-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας µε την οποία ο ∆ήµος µας χρηµατοδοτείται µε το ποσό των 173.000,00 ευρώ έναντι των 
173.500,00 ευρώ που αρχικά µε τις οδηγίες της ΚΥΑ σύνταξης του Προϋπολογισµού είχε ψηφιστεί και τα 
αριθµ. 13760/12-05-2017 και 14184/16-05-2017 έγγραφα της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε: 

• Την µείωση του Κ.Α. Εσόδων 1214.01 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
λειτουργικές δαπάνες» µε διαµορφωµένη πίστωση 173.500,00 ευρώ κατά 500,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 70.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχηµάτων και 
λοιπών µηχανηµάτων (ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» και 
διαµορφωµένη πίστωση 3.500,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7131.03 µε τίτλο «Προµήθεια αντλίας πυρόσβεσης (Πολιτική Προστασία)» και 
εγγραφή πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.7135.11 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 1.000,00 ευρώ 
κατά 620,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.19 µε τίτλο «Καθαρισµός υπνόσακων-κουρτινών κλπ» µε εγγραφή 
πίστωσης ποσού 380,00 ευρώ. 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.03 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και 
διαµορφωµένη πίστωση 15.000,00 ευρώ σε «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.07 µε τίτλο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠO ΚΟΙΤΕΣ 
ΧΕΙΜΑΡΩΝ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ» και διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ σε «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ 
∆Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ» 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.04 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ (ΠΟΛ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και 
διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ σε «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.05 µε τίτλο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ ΚΟΙΤΕΣ 
ΧΕΙΜΑΡΩΝ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ σε «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» 
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• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.06 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ (ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και 
διαµορφωµένη πίστωση 7.500,00 ευρώ σε «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6262.09 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣ. ∆.ΚΕΦΑΛ. ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ» και διαµορφωµένη πίστωση 4.920,00 ευρώ σε 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ» 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.02 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ 
ΚΟΙΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΥΛΙΚΑ ∆Ε ΟΜΑΛΩΝ» και διαµορφωµένη πίστωση 20.000,00 ευρώ σε «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ 
∆Ε ΟΜΑΛΩΝ» 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.01 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ» και διαµορφωµένη πίστωση 
7.500,00 ευρώ σε «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ 
∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» 

9. Μετά την αριθµ. 99/2017 πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο 
δανειστικής σύµβασης ποσού 5.081.139,42 ευρώ στα πλαίσια της αναχρηµατοδότησης των ήδη συναφθέντων 
δανείων µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα, δικαιώµατα υπέρ 
του Τ.Π.∆. ποσού 10.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6514 µε 
τίτλο «Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 
ευρώ. 

10. Μετά την αριθµ. 101/2017 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης συµπληρωµατικής σύµβασης εργασιών του έργου 
«Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ∆.Ε. Ερίσου ∆. Κεφαλονιάς (θέση “Κουρνή/Φλαµπέλου-Φακίστρα”) ποσού 
21.600,80 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 25.7336.03 µε τίτλο «Ανόρυξη 
ερευνητικής γεώτρησης ∆.Σ. Ερίσου (Σωλήνωση και δοκιµαστική άντληση ) ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη 
πίστωση 18.621,48 ευρώ µε το ποσό των 2.979,32 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ.  

11. Μετά από συνεργασία µε τον Α/∆ήµαρχο ∆.Ε. Παλικής σχετικά µε µεταβολή Κ.Α. Εξόδων χρηµατοδοτούµενων 
από την ΣΑΤΑ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 10.7331.03 µε τίτλο «Επισκευή -συντήρηση ∆ηµοτικών Καταστηµάτων 
∆ηµοτικών ενοτήτων ( ΣΑΤΑ)» σε «Επισκευή -συντήρηση ∆ηµοτικών Καταστηµάτων-Κτιρίων ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων ( ΣΑΤΑ )» 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.05 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Ε. Παλικής» και 
διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά 3.000,00 ευρώ και ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 

• ∆ιαγραφή το Κ.Α. Εξόδων 30.7336.14 µε τίτλο «Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Τ.Κ. Αθέρα ∆.Ε. Παλικής» 
και διαµορφωµένη πίστωση 5.350,00 ευρώ και ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και 
συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6661 µε τίτλο «Υλικά συντήρησης επισκευής κοινοχρήστων χώρων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 10.044,65 ευρώ κατά 8.350,50 ευρώ µε χρηµατοδότηση από την ΣΑΤΑ. 

12. Προκειµένου να εγγραφούν δαπάνες που αφορούν την λειτουργία και τις απαραίτητες προµήθειες 
αναλωσίµων, παγωτών, νερών ειδών αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής κλπ των κυλικείων των παραλιών του 
Μύρτου και του Πλατύ Γιαλού παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των κάτωθι Κ.Α. Εσόδων και 
Εξόδων και την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος για τους Κ.Α. Εξόδων µε αστερίσκο: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
Πίστωση µετά την 

παρούσα 
µεταβολή 

10.6265 
Συντήρηση και επισκευή σκευών , 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού  2.000,00 -14,26 1.985,74 

00.6736.01 

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους , σωµατεία 
Φιλαρµονικές Κ.λ.π  5.000,00 -5.000,00 0,00 

10.6266.03 

Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος 
SingularLogic Genesis 47.000,00 -898,83 46.101,17 
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10.6634 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισµού 25.000,00 -7.500,00 17.500,00 

10.6662 
Υλικά συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων 15.000,00 -301,79 14.698,21 

20.6634 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισµού 17.624,31 -1.500,00 16.124,31 

20.6654.00 Προµήθεια λοιπού υλικού  5.000,00 -300,08 4.699,92 

20.6662.01 

Προµήθεια υλικών συντήρησης - 
επισκευής εγκαταστάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητας  5.000,00 -61,08 4.938,92 

20.6682.01 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 5.000,00 -182,09 4.817,91 

20.6682.05 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Παλικής 15.000,00 -723,94 14.276,06 

20.6682.06 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Αργοστολίου 20.000,00 -1.014,41 18.985,59 

20.6682.07 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Λειβαθούς 8.000,00 -394,17 7.605,83 

20.6682.08 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 8.000,00 -412,19 7.587,81 

20.6682.09 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Σάµης 8.000,00 -657,34 7.342,66 

20.6682.11 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Ερίσου 8.000,00 -674,08 7.325,92 

20.6682.12 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για Τ.Κ.Οµαλών 8.000,00 -406,59 7.593,41 

30.6266 
Υποστήριξη λογισµικού ACE ERP 
eCM για την εκπόνηση µελετών 4.570,00 -68,80 4.501,20 

30.6662.08 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων 20.000,00 -44,64 19.955,36 

35.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 12.000,00 -3.245,21 8.754,79 

35.6662.01* 
Προµήθεια υλικών συντήρησης 
παιδικών χαρών 24.000,00 -857,73 23.142,27 

35.6672 
Ανταλλακτικά λοιπών 
µηχανηµάτων 8.000,00 -165,42 7.834,58 

35.6692.02 Προµήθεια φυτοχώµατος 1.000,00 -25,36 974,64 

35.6693 

Προµήθεια φυτοπαθολογικού 
υλικού, λιπασµάτων και 
βελτιωτικών εδάφους 1.000,00 -29,08 970,92 

35.6699 
Λοιπές προµήθειες (υλικά -
εργαλεία) 12.000,00 -5.000,00 7.000,00 

70.6162.24 
Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου 
Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης 210.000,00 -533,67 209.466,33 

70.6265 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων 
και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 

70.6682 Λοιπά υλικά για ναυαγοσώστες  3.500,00 -3.500,00 0,00 

10.7135.00 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, 
ΦΑΞ κ.λ.π.) 2.000,00 -77,02 1.922,98 

10.7331.23 
Εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού 
Θεάτρου Αργοστολίου 18.752,00 -18.752,00 0,00 

15.7326.04 

Κατασκευή συνθετικού 
χλοοτάπητα γηπέδου 
Ποταµιανάτων ∆.Ε. Πυλαρέων 143.000,00 -100.000,00 43.000,00 

15.7331.02 

Επισκευή δικτύων απορροής 
οµβρύων & συνδέσεις Η/Μ 
κυλικείου στο Λύκειο Ληξουρίου 10.416,00 -10.416,00 0,00 

15.7331.11* 
Αντικεραυνική προστασία 
σχολικών µονάδων 10.000,00 -66,96 9.933,04 

20.7336.31 

Συντήρηση και επισκευή 
εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου  8.000,00 -37,96 7.962,04 

20.7336.32 

Συντήρηση και επισκευή 
εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης  14.000,00 -45,04 13.954,96 
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20.7336.33 

Συντήρηση και επισκευή 
εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου  14.000,00 -38,34 13.961,66 

70.6162.26 

Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής 
κυλικείου παραλίας Μύρτου ∆.Ε. 
Πυλαρέων 0,00 56.000,00 56.000,00 

70.6162.27 

Υπηρεσίες λειτουργίας κυλικείου 
παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆.Ε. 
Αργοστολίου 0,00 24.800,00 24.800,00 

70.6699.01 

Προµήθεια παγωτών για 
λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 0,00 58.000,00 58.000,00 

70.6699.02 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - 
Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για 
λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 0,00 50.000,00 50.000,00 

70.6699.03 

Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, 
µπύρας, ποτών για λειτουργία 
κυλικείου παραλιών Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού 0,00 53.500,00 53.500,00 

70.6699.04 

Προµήθεια υλικών άµεσης 
ανάλωσης και καθαριότητας για 
λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 0,00 12.700,00 12.700,00 

30.7323.13 

Επισκευή - Αποκατάσταση 
∆ηµοτικής Οδού στην περιοχή 
Λαγγάδας στη διασταύρωση προς 
Τ.Κ. Φαρακλάτων 98.009,00 -44.318,18 53.690,82 

35.7135.19* 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Οµαλών 20.000,00 -841,26 19.158,74 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  840.871,31 43.896,48 884.767,79 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά την 
παρούσα µεταβολή 

0129.03 Έσοδα από παραλία Μύρτου 0,00 172.000,00 172.000,00 

0129.04 Έσοδα από παραλία Πλατύ Γιαλού 0,00 83.000,00 83.000,00 

0432.01 Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης 1.140.000,00 -172.000,00 968.000,00 

0432.02 Εισιτήρια σπηλαίου ∆ρογκαράτης 403.000,00 -83.000,00 320.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.543.000,00 0,00 1.543.000,00 
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13. Μετά από την αριθµ.105/2017 απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8261.01 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων» µε διαµορφωµένη πίστωση 40.000,00 ευρώ µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

14. Μετά από τις παραπάνω µεταβολές της ΣΑΤΑ και προκειµένου να τηρηθεί ο ισοσκελισµός των 
χρηµατοδοτήσεων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την διαγραφή του Κ.α. Εξόδων 30.7333.163 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 9.000,00 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος. 

• Την µείωση του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.13 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ ∆ήµου Κεφαλονιάς» και 
διαµορφωµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ κατά 1.000,00 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος. 

15. Βάση εγγράφου του Πράσινου Ταµείου σχετικά µε την υλοποίηση του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Λοιπές 
∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και την δυνατότητα ένταξης του ∆ήµου µας µε ποσό 40.000,00 
ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1322.35 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την µελέτη "Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας" (Πράσινο Ταµείο» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 40.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 69.7413.01 µε τίτλο «Μελέτη "Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας" 
(Πράσινο Ταµείο)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 40.000,00 ευρώ. 

• Την ανάλογη εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2017. 
16. Προκειµένου να καταχωρηθούν παραστατικά υπερωριακής απασχόλησης έτους 2016 της Πολιτικής 

Προστασίας ποσού 1.627,07 ευρώ για τους µόνιµους και 1.218,98 ευρώ για τους Ι∆ΑΧ, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.8111.00 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή 
απασχόληση εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις» µε το ποσό των 2.846,05 ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 34.062,09 
ευρώ. 

Αργοστόλι 18/05/2017 
 
Ο συντάξας                                                                                                     Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                         Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος αναφέρει τα παρακάτω: Μετά την ενηµέρωση της Προέδρου βγαίνει το συµπέρασµα  ότι 
όλοι οι προϋπολογισµοί είναι πλασµατικοί χωρίς να φέρει όλη την ευθύνη η ∆ηµοτική Αρχή εφόσον πρέπει να 
ευθυγραµµίζεται µε το παρατηρητήριο άρα  δεν είµαστε αυτοδιοίκηση στον ∆ήµο γιατί δεν υπάρχει αυτονοµία 
οικονοµικής προσαρµογής της πραγµατικότητας. 
Ψηφίζουµε  τις παραγράφους 1 και 3 , τα υπόλοιπα επειδή έχουν να κάνουν µε τον προϋπολογισµό που τον έχουµε   
καταψηφίσει ,  τα καταψηφίζουµε.   
Ολοκληρώνοντας αναφέρει ότι ο ∆ήµαρχος πάντα στέκεται απέναντι στην  κεντρική εξουσία ως υποτελής , πάντα 
ψηφίζει ότι έρχεται , πάντα είναι υπέρ των κρατικών παρεµβάσεων , ποτέ δεν διαµαρτύρεται.  Όλα τα παραπάνω όµως  
πρέπει να γίνονται , διαφορετικά αυτοδιοίκηση δεν θα έχουµε.  Η µοναδική λύση είναι η κατάργηση του Καλλικράτη και 
η δηµιουργία ενός καινούργιου οδικού χάρτη για την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει  τα παρακάτω : Είµαστε στην όγδοη τροποποίηση του προϋπολογισµού µέσα σε 
πέντε µήνες ,προφανώς µέχρι το τέλος του χρόνου θα πάµε σε δέκα -δεκαπέντε τροποποιήσεις που δείχνει πραγµατικά 
τα αδιέξοδα που έχετε να διαχειριστείτε  αυτήν την πολιτική , όσο δηλαδή πιστοί και να είσαστε σε αυτήν την αντιλαϊκή 
και αντεργατική γραµµή και πάλι έχετε σηµαντικά αδιέξοδα που τα οµολογείτε εδώ πέρα. 
Για να υλοποιήσετε την πολιτική αυτή θα πρέπει να περικόβετε δαπάνες , να περικόβετε υπηρεσίες και να κάνετε 
διάφορες πατέντες λογιστικής ώστε τυπικά να έχετε έναν προϋπολογισµό που να έχει αυτά τα λογιστικά πλεονάσµατα. 
Αυτή η πολιτική δεν υπάρχει περίπτωση να λύσει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήµατα από την στιγµή που οι πόροι 
που κατανέµονται δεν ελέγχονται από διαδικασίες τέτοιες που να µπαίνουν εµπρός οι λαϊκές ανάγκες µε βάση- το 
υπάρχον χρήµα –γιατί χρήµα υπάρχει πολύ και  το νέµονται οι λίγοι συγκεκριµένοι επιχειρηµατικοί όµιλοι γιαυτό 
υπάρχει και η έλλειψη χρήµατος , προσωπικού και  πόρων και στους ∆ήµους.   Με την πολιτική γραµµή και τις 
προτεραιότητες που βάζετε αυτούς τους λίγους πόρους τους κατανέµετε σε τέτοιες ανάγκες που κύρια κατά πλειοψηφία 
και όχι πάντα αλλά κατά µεγάλο ποσοστό έχουν να εξυπηρετήσουν και  ντόπια επαγγελµατικά συµφέροντα που πιστά 
υπηρετείτε και βλέπουµε εδώ πέρα υπάρχουν τέτοιες δαπάνες όπως ο φωτισµός και ο χρωµατισµός των ∆ηµοτικών 
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κτιρίων τριάντα πέντε χιλιάδες έτσι και   οι κοκοφοίνηκες που ενώ   υπήρχε   στην αρχή του προϋπολογισµού  ένα 
µικρό ποσό ,  τώρα εγγράφετε δέκα πέντε χιλιάδες που πιθανόν και να είναι δαπάνη από τον προϋπολογισµό του 
έργου ,  όταν δεν υπάρχει ούτε λάµπα στις ∆ηµοτικές Ενότητες , στα χωριά κλπ.   Επίσης άλλο σηµαντικό είναι όσον 
αφορά την λειτουργία των δύο κηλυκείων  του Πλατύ Γιαλού και του Μύρτου ,γιατί  πρέπει να διαφυλάξουµε την 
προστασία του περιβάλλοντος ειδικά στον Μύρτο αλλά και την   ασφάλεια των επισκεπτών και λουοµένων . Εδώ  έχετε 
µια σειρά από τροποποιήσεις για τον Μύρτο και τον Πλατύ Γιαλό και δεν έχετε κάνει µια τροποποίηση πού εµείς και 
προτείνουµε τώρα να βγεί άµεσα κονδύλι για την πεζογέφυρα της Σάµης , εµείς το προτείνουµε σαν 17η παράγραφο 
στην τροποποίηση να αυξηθεί η πίστωση ώστε να καλύψει όλες τις διαδικασίες και τις µελέτες για να ολοκληρωθούν 
‘άµεσα. Όσον αφορά τα δύο σπήλαια και την µείωση των  εσόδων τους επειδή µειώθηκαν τα κρουαζιερόπλοια , η 
τοποθέτηση αυτή είναι έωλη αφού δεν υπάρχει µία τεχνική έκθεση  που να το στηρίζει και εφόσον ξέρετε ότι υπάρχει 
ζήτηµα ασφαλείας και ζήτηµα διαχείρισης των εισιτηρίων και φύλαξης.  
Εµείς ψηφίζουµε τις παραγράφους 1-3-4-8-10 -16,  για την 13 ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ γιατί δεν υπάρχει ενηµέρωση και 
τέλος ψηφίζουµε  την πρότασή µας για την παράγραφο 17 να αυξηθεί δηλαδή η πίστωση στο ποσό των πενήντα –
εξήντα χιλιάδων για την ολοκλήρωση της πεζογέφυρας Σάµης , όλα τα υπόλοιπα τα καταψηφίζουµε. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Κουρκουµέλης Ηλίας- Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης 
Νικόλαος .  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 

•    την  υπ αρίθ 250634/16 /13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -Αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του  
έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   113 / 2017                                                                                      Α∆Α: Ψ4Β8ΩΕ5-Φ3Η 

ΘΕΜΑ :  Μη άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 283/2017   ∆ιαταγής Πληρωµής. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Μη άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 283/2017   ∆ιαταγής Πληρωµής» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 13515/11-05-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  
δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
                 Στις 25 Απριλίου 2017 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. 283/2017 ∆ιαταγή Πληρωµής του ∆ιοικητικού  
Εφετείου Πατρών, που αφορά αίτηση της εταιρίας µε την επωνυµία «Όθων Κλαουδάτος Ε.Ε.».  Με την ως άνω διαταγή 
πληρωµής διατάσσεται ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των 5.916,98 ευρώ, που αφορά την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 6640/2005 σύµβαση µε την οποία της είχε ανατεθεί το έργο «∆ηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών 
στο ∆ήµο Αργοστολίου – Ηλεκτροφωτισµός στο ∆ηµοτικό Στάδιο «Ανδρέας Βεργωτής». 
                 Με το µε αριθ. πρωτ.  13389/2017 έγγραφο η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών θέτει υπόψη της Υπηρεσίας 
µας ότι η εν λόγω απαίτηση αφορά την 12η εντολή του έργου «∆ηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών στο ∆ήµο 
Αργοστολίου – Ηλεκτροφωτισµός στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ανδρέας Βεργωτής» και δεν συντρέχουν λόγοι άσκησης 
ανακοπής κατά της εκδοθείσας διαταγής πληρωµής.  
                Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
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                  Ως εκ τούτου καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει τη µη άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 
283/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατόπιν και του υπ’ αριθ. πρωτ. 13389/2017 εγγράφου της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος  –Κουρκουµέλης Ηλίας – Γεράσιµος 
∆ηµητράτος – Γκισγίνης Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος .        
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ.13515 /11-05-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 

                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη µη άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 283/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατόπιν και του υπ’ 
αριθ. πρωτ. 13389/2017 εγγράφου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας.                                                                                                                                                         
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   114 / 2017                                                                              Α∆Α: ΨΙΜΝΩΕ5-ΛΞΩ    
ΘΕΜΑ :  Μη άσκηση ένδικων µέσων . 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Μη άσκηση ένδικων µέσων»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 13133/8-05-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της 
Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

 

 Την 1η Μαρτίου 2017 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η υπ’ αριθ. πρωτ. 1936/2017 Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιόρθωσης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Με αυτήν επιβλήθηκε δηµοσιονοµική διόρθωση σε βάρος του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς για συνολικό ποσό 44.207,35 ευρώ, το οποίο προέρχεται από χρηµατοδότηση της πράξης µε 
κωδικό ΟΠΣ 296393 η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Όπως αναφέρεται στο 
περιεχόµενο της απόφασης, αυτή προσβάλλεται µε ένδικα µέσα εντός προθεσµίας 60 ηµερών από την κοινοποίηση 
της.  
 Με το µε αριθ. πρωτ. 6723/9-3-2017 έγγραφο της η Νοµική Υπηρεσία ζήτησε από τη ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών καθώς και από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τις απόψεις τους σχετικά µε το αν συντρέχουν λόγοι που να 
δικαιολογούν την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της παραπάνω απόφασης. Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών µε το µε 
αριθ. πρωτ. 6723/2017 έγγραφο της απάντησε ότι πέραν του προβλήµατος της έλλειψης ρευστότητας δεν συντρέχουν 
λόγοι άσκησης ενδίκων µέσων εφόσον υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας των τεχνικών ζητηµάτων εξαιτίας των οποίων 
επιβλήθηκε η δηµοσιονοµική διόρθωση. Επίσης η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε  το σχετικό έγγραφο της ενηµερώνει 
ότι πράγµατι η δηµοσιονοµική διόρθωση αναφέρεται σε δαπάνες που δεν είναι επιλέξιµες για  συγχρηµατοδότηση 
βάσει του Συµφώνου Αποδοχής Όρων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και 
συνεπώς δεν συντρέχουν λόγοι άσκησης ενδίκων µέσων κατά της συγκεκριµένης απόφασης. 
 Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τις απόψεις των αρµοδίων Υπηρεσιών καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να 
αποφασίσει και να εγκρίνει τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθ. 1936/2017 Απόφασης ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιόρθωσης.  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος προτείνει να αναβληθεί η συζήτηση του θέµατος επειδή δεν υπάρχει πλήρης εισήγηση και ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος προτείνει να αναβληθεί η συζήτηση του θέµατος επειδή δεν υπάρχει πλήρης εισήγηση και καταψηφίζει 
της εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας  .        
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ.13133 /8-05-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 

                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη  µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθ. 1936/2017 Απόφασης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης. Σύµφωνα µε την 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας.                                                                                                                                                                                                       
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    115 / 2017                                                                                    Α∆Α :ΩΠ2∆ΩΕ5-1ΣΩ 
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ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου . 
 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Μη άσκηση ένδικων µέσων»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 13809 /12-05-2017 
 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
               
 Με την µε αριθ. 149/2009 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου διατάχθηκε ο πρώην ∆ήµος Ελειού-
Πρόννων να καταβάλλει νοµιµότοκα στο Βαρθολοµαίο Κοκοτσάκη το ποσό των 6.913,90 ευρώ, το οποίο προέρχεται 
από την ανάθεση της εργολαβικής σύµβασης έργου  µε τίτλο «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης στη θέση «Πρόβασµα»  
οικισµού Αννινάτων». Κατά της παραπάνω ∆ιαταγής Πληρωµής ο τέως ∆ήµος Ελειού-Πρόννων είχε ασκήσει την 23-10-
2009 (αρ. κατ. 89/2009) ανακοπή του και ακολούθως την από 24-1-2013 κλήση για συζήτηση. Και τα δύο παραπάνω 
δικόγραφα είχαν ασκηθεί από το δικηγόρο κ. Μιχαήλ Μοσχονά, ο οποίος χειριζόταν την υπόθεση από το έτος 2009.  Η 
εν λόγω ανακοπή συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και εκδόθηκε η µε αριθ. 8/2014 απόφαση µε την 
οποία έγινε δεκτή η ανακοπή του ∆ήµου και µε την οποία ζητούσε την ακύρωση αυτής. Κατά τη συζήτηση της ως άνω 
ανακοπής στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου το ∆ήµο Κεφαλλονιάς εκπροσώπησε επίσης ο δικηγόρος κ. Μιχαήλ 
Μοσχονάς. Κατά της παραπάνω απόφασης άσκησε έφεση η Ελένη χήρα Βαρθολοµαίου Κοκοτσάκη, η οποία συζητείται 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά τη δικάσιµο της 1ης Ιουνίου 2017. 
 
              Την ως άνω υπόθεση, όπως προαναφέρθηκε, χειρίζεται από το έτος 2006 ο δικηγόρος κ. Μιχαήλ Μοσχονάς, ο 
οποίος έχει πλήρη γνώση του φακέλου την υπόθεση αλλά και των πραγµατικών περιστατικών που συνθέτουν αυτή. 
Λόγω της γνώσης του είναι απαραίτητο να του ανατεθεί και ο περαιτέρω χειρισµός της υπόθεσης καθώς αυτό κρίνεται 
ότι εξυπηρετεί και διασφαλίζει καλύτερα τα συµφέροντα του ∆ήµου.  
               Ως εκ τούτου προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή ο ορισµός του δικηγόρου κ. Μιχαήλ Μοσχονά, 
προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά τη δικάσιµο της 1ης  
Ιουνίου 2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο κατά τη συζήτηση της έφεσης της Ελένης χήρας Βαρθολοµαίου 
Κοκοτσάκη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κατά την µε αριθ. 8/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
                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 : 
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος καταψηφίζει  την εισήγηση . 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος  –Κουρκουµέλης Ηλίας  .        
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ.13133 /8-05-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 

                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ορίζει  τον  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Μιχαήλ Μοσχονά, προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά τη δικάσιµο της 1ης  Ιουνίου 2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο κατά τη 
συζήτηση της έφεσης της Ελένης χήρας Βαρθολοµαίου Κοκοτσάκη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κατά την µε αριθ. 
8/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

2. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα ορισθεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     116  / 2017                                                                   Α∆Α: Ω2ΧΦΩΕ5-ΞΩ∆ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας 
∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 4ο θέµα 
ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Πρόνοιας ∆ήµου  Κεφαλλονιάς.»αναφέρει  τα παρακάτω:  

Λαµβάνοντας υπόψη :  α) το µε αριθ. πρωτ. οικ. 220/13-01-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών τµήµα 
Επιχορηγήσεων Τ.Α µε θέµα την µεταστέγασης της ∆/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της πρώην Ν.Α Κεφαλληνίας στον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς . 
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β) µε την 114/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση αναγκαιότητας µίσθωσης χώρου στέγασης του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας ∆ήµου  Κεφαλλονιάς) ,  

Τα Μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ.1 
Π∆ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010 οι οποίοι αναλυτικά σύµφωνα µε το από  22-04-2016 σχέδιο των όρων 
διακήρυξης της  Nοµικής Υπηρεσίας  έχουν ως εξής:   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
                                                                    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Φανερού δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης  ακινήτου 
 
O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς έχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο  194 του Ν. 3852/2010, 
- Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
-  Την µε αριθ. 114/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
- Την µε αριθ. ……../2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
 διακηρύσσει τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας. 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, να υποβάλλουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου (γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 
έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του Π.∆. 
270/81. Οι όροι της  δηµοπρασίας καθορίζονται ως εξής: 
 

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) 
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: 
-Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Αργοστολίου και κατά προτίµηση σε απόσταση µικρότερη 
των 800 µέτρων από το ∆ηµαρχείο της πόλης. 
-Να έχει επιφάνεια κατά ελάχιστον 100 τ.µ. έως 120 τ.µ. κύριοι χώροι γραφείων. 
-Να πληροί τους όρους υγιεινής. 
-Να διαθέτει W.C. για Α.Μ.Ε.Α. 
- Να διαθέτει τηλεφωνική γραµµή µε δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και δοµηµένη καλωδίωση για 8 θέσεις 
εργασίας. 
-Να είναι  εύκολα προσβάσιµο από τους πολίτες και τα ΑΜΕΑ. 
-Να διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού, θέρµανσης και πυρασφάλειας και να πληροί όλες στις προϋποθέσεις από πλευράς 
πολεοδοµικής νοµοθεσίας. 
 

Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση δικαιολογητικών – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
 

Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. 
Η µίσθωση θα διαρκέσει δώδεκα (12) έτη και η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την  ηµεροµηνία παράδοσης του 
µισθίου. 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει µονοµερώς τη 
σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα µπορεί να 
καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του εκµισθωτή. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της σύµβασης για τη συστέγαση της υπηρεσίας µε άλλη δηµοτική υπηρεσία 
και σε οποιοδήποτε ακίνητο ή στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης υπηρεσίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες πριν τη λύση της 
σύµβασης.  
 

Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση. 
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Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι 01-01-2019. Από την 1-1-2019 θα 
αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο µε τη µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγουµένου 
δωδεκαµήνου, όπως αυτή (η µεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ανωτέρω αναπροσαρµογή 
δεν θα ισχύει στην περίπτωση που αποφασισθεί  νοµοθετικά υποχρεωτική µείωση ή περαιτέρω πάγωµα των 
µισθωµάτων που καταβάλει το δηµόσιο και για το χρονικό διάστηµα µετά την 1-1-2019. 
Η υποχρέωση καταβολής µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο µίσθιο, όπως αυτή θα 
αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριµηνίας, µε 
Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία εγγύηση στον εκµισθωτή για την καλή 
χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή µισθωµάτων 
ως εγγυοδοσία.  
 

∆ικαίωµα συµµετοχής. 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και είναι 
απολύτως έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν 
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις µπορούν να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό εφόσον καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού σε αυτούς, θα αναλάβουν την υποχρέωση και τη 
δαπάνη να συµµορφωθούν µε τις απαιτούµενες από τη προκήρυξη προϋποθέσεις και να ολοκληρώσουν τις ανάλογες 
εργασίες σε εύλογο χρονικό διάστηµα απαραίτητα όµως πριν από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου.  
• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται στο διαγωνισµό από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, στο οποίο έχει 
παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 
δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης. 
• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού. 
• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 
από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να προσκοµίσει 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόµενης εταιρείας ή 
κοινοπραξίας, νοµίµως υπογεγραµµένο.  
 

Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 
• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από τη 
δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ηµοτικού καταστήµατος, 
στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
• Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας, µε 
ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε µετά την οριζόµενη 
προθεσµία, για να κριθεί εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από σχετική 
βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόµενης προθεσµίας. 
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και υποβολή φακέλων 
προσφοράς. 
• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της 
διακήρυξης.  
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας 
από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 

Σύµβαση – Παράδοση του µισθίου. 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της έγκρισης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή 
της σύµβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος 
του, ευθυνόµενος για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 
Επίσης εντός της ίδιας προθεσµίας υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµο, οπότε ολοκληρώνεται η 
διαδικασία και αποδεσµεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση – παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από 
την ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει η υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. 
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Μεταβίβαση κυριότητας µισθίου. 
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ή της νοµής του µισθωµένου ακινήτου, ο νέος κύριος, νοµέας ή κάτοχος ή 
επικαρπωτής αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα µίσθωση, ο δε 
πωλητής είναι υποχρεωµένος µόλις µεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆ήµο τα στοιχεία του νέου 
ιδιοκτήτη ή νοµέα ή κατόχου, καθώς επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ίδιο για τη συγκεκριµένη µισθωτική 
δέσµευση του ακινήτου. Ο νέος ιδιοκτήτης, νοµέας, κάτοχος ή επικαρπωτής θεωρείται εφεξής εκµισθωτής και το 
µίσθωµα καταβάλλεται στο όνοµά του εφ’ όσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία του ∆ήµου τα σχετικά δικαιολογητικά.  

 
Προσθήκες εξοπλισµού - Επισκευές µισθίου - αποκατάσταση φθορών. 

Οποιαδήποτε προσθήκη, διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων στο µίσθιο από τον µισθωτή συµφωνείται ότι 
γίνεται επ’ ωφελεία του ∆ήµου, δικαιουµένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε µε έξοδά του 
εφόσον το επιθυµεί. 
Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του µισθίου που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά 
αίτια ή στην φυσική φθορά των υλικών, το κόστος αυτών βαρύνει τον εκµισθωτή. 
Σε περίπτωση αρνήσεως ο µισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά: 
α) Είτε σε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης και τη διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. Η 
ποινική ρήτρα στη περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς (5) πέντε µηνιαία µισθώµατα και βεβαιώνεται µε τη 
διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών εσόδων, β) Είτε στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων µέχρι 
την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, γ) είτε στην επισκευή των βλαβών, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη, που 
θα προκύπτει από βεβαίωση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας, από τα επόµενα µισθώµατα. 
 

Επανάληψη της δηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόµενος – µειοδότης ή αν 
όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας ακινήτων. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή από αρµόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας. 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό ή επίσης όταν 
µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν 
προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, αναφεροµένης στους όρους της 
πρώτης και διεξάγεται σύµφωνα µε τους όρους αυτής.  

∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας. 
Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να 
προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που είναι τα παρακάτω: 
Α) Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως του ακινήτου µε το πιστοποιητικό µεταγραφής αυτών και αντίγραφο 
κτηµατολογικού φύλλου του οικείου κτηµατολογικού γραφείου. 
Β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. 
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 500,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει προσκοµίσει την 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απορρίφθηκαν από τη δεύτερη φάση της 
δηµοπρασίας, αφού προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση περί µη άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή οποιουδήποτε 
ένδικου µέσου. Στους συµµετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά την 
υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης του µειοδότη να υπογράψει το 
συµφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς καµία ειδική διαδικασία υπέρ του ∆ήµου και εφαρµόζονται οι όροι και 
οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση.  
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την εποµένη 
της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα. Στην περίπτωση που η προθεσµία 
ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι το τέλος του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Στη συνέχεια η αρµόδια 
δηµοτική υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81 για τον 
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έλεγχο και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από επιτόπιο έλεγχο και εντός δέκα (10) ηµερών από την 
παραλαβή των προσφορών αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει την καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει 
αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και γνωµοδοτεί µε σχετική έκθεση. 
Α.2. ∆ιενέργεια αξιολόγησης: 
• Έλεγχος ∆ικαιολογητικών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Εκτιµητική Επιτροπή 
(αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων) θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τυπικών και 
τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης. Σε 
περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις, που ο ενδιαφερόµενος οφείλει να 
προσκοµίσει εντός (3) εργάσιµων ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σηµειώνεται ότι η αναζήτηση διευκρινήσεων δεν 
αποτελεί δικαίωµα των συµµετεχόντων αλλά δυνατότητα της Επιτροπής που µπορεί κατά την κρίση της να ενεργοποιεί, 
χωρίς αυτό να αποτελεί δυνατότητα συµπλήρωσης ελλείψεων εκ των υστέρων. Φάκελοι που παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισµό του 
µετέχοντος από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
• Επιτόπιος έλεγχος κτηρίων – ακινήτων. 
Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων διεξάγοντας επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία 
παρουσία του ιδιοκτήτη τον οποίο οφείλει να ενηµερώσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο προκειµένου να παρίσταται. 
 • Έκθεση Εκτίµησης καταλληλότητας. 
Η Επιτροπή, αφού προσµετρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συντάξει σχετική έκθεση καταλληλότητας, εντός δέκα 
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία που της απεστάλησαν οι προσφορές. Με την έκθεση θα αποφαίνεται περί της 
ανταπόκρισης του φακέλου της προσφοράς στις απαιτήσεις και στους όρους της διακήρυξης και περί της 
καταλληλότητας ή µη του κάθε ακινήτου χωριστά. Η έκθεση θα είναι τεκµηριωµένη και θα απορρέει από πραγµατικά 
στοιχεία και δεδοµένα του φακέλου και των κτιρίων. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς 
στην έκθεση. Κατόπιν αυτών, όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
αποστέλλονται στο ∆ήµαρχο, προκειµένου να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους και να διεξαχθεί το δεύτερο 
στάδιο του διαγωνισµού.  
• Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης. 
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε 
λόγο, µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας (5) πέντε 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισµού του, για την εξέταση της οποίας πρέπει να ζητηθεί 
η άποψη της Εκτιµητικής Επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις 
εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή στην επόµενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της 
∆ηµοπρασίας.  
Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, µειοδοτικής 
δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα 
κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα) για το 
συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαµηλότερη 
οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, υπογράφεται 
από τον µειοδότη. 
 Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας οπότε και ανοίγονται και εγγράφονται στα πρακτικά 
της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των 
ανωτέρω προσφορών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει το µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στον 
επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί 
µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
 Η παράβαση οποιουδήποτε  από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης  και 
κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
  Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 
µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
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 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
                                                                                               Αργοστόλι 18-05-2017                              

                                                                                                                           Ο ∆ήµαρχος  
                                                                                                                   Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος διευκρινίζει  ότι η περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε µία  ηµερήσια τοπική  
εφηµερίδα. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας – Γεράσιµος 
∆ηµητράτος και Γκισκίνης Νικόλαος .        
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
   Tα   άρθρα     72  & 94  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 - Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 2612/1998 
- Τον Ν 3463/2006  
- Το Π.∆ 270/1981 
- Την µε αριθ. 114/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Καταρτίζει στο σύνολό τους ,  τους παραπάνω  όρους   διενέργειας φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση  του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας ∆ήµου  
Κεφαλλονιάς. 

       2. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
                Α΄ Στάδιο :   Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση δικαιολογητικών – αξιολόγηση προσφεροµένων 
ακινήτων. 
 

  Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την εποµένη 
της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ) . Στην περίπτωση που η 
προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι 
το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 
 Στη συνέχεια η αρµόδια ∆ηµοτική Υπηρεσία (πρωτόκολλο)  αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιµητική επιτροπή του 
άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από επιτόπιο έλεγχο και 
εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή των προσφορών αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει την 
καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και γνωµοδοτεί µε 
σχετική έκθεση. 
  Τα  έξοδα δηµοσίευσης  θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί µε την απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
               Β΄ Στάδιο :    ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, µειοδοτικής 
δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα 
κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα) για το 
συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαµηλότερη 
οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, υπογράφεται 
από τον µειοδότη. 
 Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας οπότε και ανοίγονται και εγγράφονται στα πρακτικά 
της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των 
ανωτέρω προσφορών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει το µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στον 
επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   117 / 2017                                                               Α∆Α: 61ΙΞΩΕ5-90Ω                                                                                        
 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  του έργου: «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου 
«Ανδρέας Βεργωτής» -Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
 εισηγούµενη, το 9 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  του έργου: ∆ηµοτικό Στάδιο 
Αργοστολίου  «Ανδρέας Βεργωτής» -Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ,   έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 
14769/19 -05 -2017 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου 
σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το ταυτάριθµο  Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης των Μελών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ∆ηµοπράτηση του έργου  ∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» -Αντικατάσταση συνθετικού 
χλοοτάπητα» το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
                        
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  19-5-2017 
        ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ    Αρ. Πρωτ.:    14769    
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Ταχ. ∆/νση: Λ. Βεργωτή 160 
Ταχ. Κώδικας: 28100 
Τηλ.:  26710-27151 
Φαξ:  26710-22472 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το ∆ιαγωνισµό του έργου:  

«∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ »  
Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 19 του µήνα Απριλίου του έτους 2017 
ηµέρα Παρασκευή και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011), της αριθµ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ο κς Θεόδωρος Καλογερόπουλος -,Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των 
α) Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγος  Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
β) Τσιούτσιου Γεράσιµου,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
διενήργησε δηµόσια κλήρωση. 
 Αφού έλαβε υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 
β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
δ) Το γεγονός ότι έως σήµερα δεν έχει συσταθεί στη Γ.Γ. Υποδοµών το Μητρώο Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών (Μη.Μ.Ε.∆.) 
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων & Μελετών κατ’ εφαρµοφή της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147). 
ε) Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για δηµόσια σύµβαση έργου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 
στ) Την από 16-5-2017 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 
 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τον κάτωθι διαγωνισµό. 
Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  
«∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ » 
Τακτικά µέλη: 
1. Φιλιππάτος Γεράσιµος,  Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.. 
2. Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγος  Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ  
3. Παγουλάτος Λεωνίδα , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 
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1. Τσιούτσιος Γεράσιµος,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  
2. Κουφός Ευάγγελος ,   Πολιτικός. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  
3. Ρουχωτάς Χρήστος,  Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Οι Υπάλληλοι 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

(αναπληρωτής)                        Λορεντζάτου Ελβίρα 
Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                Τσιούτσιος Γεράσιµος 

    
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει για Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής  τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης κ. Φιλιππάτο Γεράσιµο 
µε αναπληρωτή του τον κ. Κουφό Ευάγγελο . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει ο Πρόεδρος να οριστεί  επίσης µε κλήρωση και δηλώνει ότι ψηφίζει την πρότασή του. 
 Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος– Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή –
∆ηµητράτος Γεράσιµος .    

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) Τo 14769  /19-05-2017 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
   Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση   του ‘έργου  
«∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» -Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα» όπως παρακάτω:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. Φιλιππάτος Γεράσιµος,  Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.. 
2. Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγος  Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ  
3. Παγουλάτος Λεωνίδα , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
    

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               

1. Τσιούτσιος Γεράσιµος,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  
2. Κουφός Ευάγγελος ,   Πολιτικός. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ  
3. Ρουχωτάς Χρήστος,  Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
  

Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Γεράσιµος Φιλιππάτος    µε  αναπληρωτή του τον κ. Κουφό Ευάγγελο . 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  118 / 2017                                                                                                          Α∆Α: Ω0Ω7ΩΕ5-8Θ2     
ΘΕΜΑ :  Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου 
«Ανδρέας Βεργωτής» -Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα». 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 10ο θέµα ηµερήσιας  
διάταξης «Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας 
Βεργωτής» -Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα , θέτει υπόψη της Επιτροπής το  µε αρίθ πρωτ.14714 / 15-05-2017 
διαβιβαστικό  του Αναπληρωτή  Προϊσταµένου  της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε το οποίο 
διαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή την εισήγηση για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης του εν λόγω έργου  µε ανοικτό  
διαγωνισµό προϋπολογισµού 550.430,00 €  η    οποία αναλυτικά έχει  ως εξής:   
  
ΘΕΜΑ:  

 
Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   
 

∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 

ΠΡΟΣ  
 

    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 

Με την υπ’ αρ. 145 /2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η επικαιροποιηµένη µελέτη υπ’ αρ. 45/2017 του 
ανωτέρω έργου, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας µετά από σχετική διαβούλευση µε την Γ.Γ.Α, που αφορά 
έργο για Αντικατάσταση του υφιστάµενου φθαρµένου συνθετικού χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου. 

Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 550.430,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει την έντεχνη αντικατάσταση του 
υφιστάµενου φθαρµένου συνθετικού χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου. 

Επίσης µε την 145 /2017  Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η ανοιχτή ∆ηµοπρασία  (άρθρο  
27. του Ν.4412/2016).   

 
Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α 61.7336.01 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
[Πιστώσεις Π∆Ε 2016 ΕΟ16 ΤΡΟΠ1. 2014ΣΕ01600036/06 24- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  -   Γ.Γ.Α]  
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 
παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

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

 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης & διακήρυξης και την έγκριση των 
συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»  προϋπολογισµού  550.430,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  

 
Συνηµµένα: 

 

1) Σχέδιο προκήρυξης  
2) Σχέδιο διακήρυξης  
3) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
4) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
5) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
7) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
8) Τεύχη Ε.Τ.Σ.Υ,  Φ.Α.Υ-Σ.Α.Υ 
 

  
 

Αργοστόλι,   15-05-2017 
 

Συντάχθηκε      Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 
 
 

Παναγής ∆ελακάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

     Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 

        Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

       Πολιτικός Μηχανικός 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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• ΕΡΓΟ: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΒΕΡΓΩΤΗΣ» - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
CPV:452361100-1,45232451-8, 

39293400-6 
KAE 61.7336.01 

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 

 

• ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤ

ΗΣΗ: 

Α.Μ. 58/2016  
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ : 45/2017 

ΠΔΕ 2016 ΕΟ16 ΤΡΟΠ1. 

2014ΣΕ01600036/06 24 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  -   Γ.Γ.Α  

     

 
 

 

∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟ ΙΚΤΗΣ  ∆ ΙΑ∆ ΙΚΑΣ Ι ΑΣ  

Γ Ι Α  ΤΗΝ  ΕΠ ΙΛΟΓΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΡΓΟΥ  

 

 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

• «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 

 
Εκτιμώμενης αξίας  443.895,00  Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 
 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους 

όρους της παρούσας και 
 

καλεί 
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Πίνακας Περιεχοµένων 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
   

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας  
   
Άρθρο 2 Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  
   
Άρθρο 3 Υποβολή Φακέλου Προσφοράς  
   

Άρθρο 4 
 
∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών –  
Κατακύρωση– Σύναψη σύµβασης - Ενστάσεις 

 

   
   
Άρθρο 5 Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συµφωνητικό – Σειρά ισχύος  
   
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας  
   
Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία  
   
Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου  
   
Άρθρο 9 Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
   
Άρθρο 10 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 
Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά  
του έργου 

 

   
Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου  
   
Άρθρο 13 ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης – Όροι υποβολής προσφορών  
   
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης   
   
Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής   
   
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ)  
   
Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου   

Άρθρο 17Α 
 
Έκδοση εγγυητικών 
 

 

Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών  
   
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών  
   
Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
   
Άρθρο 22 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
   
Άρθρο 23 Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής  
   
Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 

Άρθρο 25 
 
Άρθρο 26         

Υπεργολαβία 
 
∆ιάφορες ρυθµίσεις 

 

•  
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• Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

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

26710 27985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Telefax : 26710 22572 
E-mail : texnikes1@kefallonia.gov.gr 
Πληροφορίες:  : κ.  Τσούτσιος Γεράσιµος (26710 22621) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς  
1.4 Προϊστάµενη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. 
Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την Τρίτη  20/06/2017 και ώρα 10:00 π.µ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει 
οριστεί για το σκοπό αυτό. 

 
1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και εγγράφως 
στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα 
οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 

• Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  
 
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον 
παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα : 
α) α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ)  το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Β/3698/16-11-2016) , 
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς,  
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων,  
θ) το τεύχος συµπληρωµατικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ια) η τεχνική µελέτη, 
ιβ)τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί 
όλων των ανωτέρω, 
ιγ) οι αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου (πχ. περιβαλλοντική 
αδειοδότηση κτλ) 
ιδ) ............................ 
 
2.2 Για την παραλαβή των τευχών και την εφαρµογή των άρθρων 2.3 και 18 της παρούσας, οι 
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας και αναλαµβάνουν µε δαπάνη και επιµέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία 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 
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εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόµενο.    
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  15/06/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε 
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 15/06/2017 
• Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε κατάθεσή 
τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι). Σε περίπτωση 
ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον 
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του  

………………………………………………………………….. 
• για το έργο : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την 20/06/2017 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγω/ι/σµό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή  
ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 
αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσµη υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 
παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.. 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
3.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύµβασης- Ενστάσεις 
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
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α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 
της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας 
(σηµειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής 
και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 
περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί 
η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού 
φορέα, η τάξη και κατηγορία του και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον 
αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και 
τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 
δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η 
µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους 
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης. 
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση 
προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά 
µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας 
την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου 
αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των 
εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην 
περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος 
για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 
συµπλήρωσης και υποβολής τους. 
στ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, επικοινωνεί 
µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 
δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008.  
ζ) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του 
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει 
στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο επί 
αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
η) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  
 
4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύµβασης 
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α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 
(15) επιπλέον ηµέρες. 
 

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

ο προσωρινός ανάδοχος 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 τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 
µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 
του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη 
λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 
και 106 του ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα 
γραφεία της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι τηλ. 2671360154) 
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση 
κατακύρωσης. 
Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36  
του ν. 4129/2013 εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, 
κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο 
και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016.  
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4.3 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 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 του άρθρου 18 της παρούσας. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, 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, 
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 
31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 
• Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συµφωνητικό– 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 ,τα  
 Παραρτήµατα τους και τυχόν συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές.  
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 περισσότερες 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. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα,  και η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του 
ν. 4194/2013 (Κώδικας περί ∆ικηγόρων), είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 
του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί ∆ικηγόρων).  

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 προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 
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επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την  αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την 
παρουσία διερµηνέων. 

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

διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  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. 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», 

  - 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», (εφόσον 
απαιτείται) 

 - 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», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 
ισχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 
 

7.2 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”.  

 
7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
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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. 
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 Π∆Ε 2016 ΕΟ16 ΤΡΟΠ1. /2014ΣΕ01600036/06 24 
              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  -   Γ.Γ.Α  
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 

κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

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 να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 
 
• Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Απόφαση υπ. αριθ. 118/2017  (Α∆Α: …………………………..…….) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2017. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
• Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ - 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
  (CPV: 452361100-1, 45232451-8, 39293400-6). 
  KAE 61.7336.01 
 
  
11.1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου 
 

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 550.430,08 Ευρώ και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  327.115,02 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  58.880,70 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και 
του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύµφωνα µε τους 
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

 

57.899,36 € 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές 
σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 
0,00 € 

Φ.Π.Α. 24 %  106.534,82 € 
 
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 
4412/2016. 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Αργοστόλι – Κεφαλληνίας . (NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

• Αποξήλωση συνθετικού υφιστάµενου χλοοτάπητα 7.228 τ.µ και αποµάκρυνση του. 

• Εκσκαφές, για αποµάκρυνση αποσαρθρωµένου εδάφους σε αδειοδοτηµένη θέση- χωµατουργικά-
εξυγίανση σε επαρκές βάθος κατ΄ ελάχιστο 0,40µ. ,  

• Τοποθέτηση αδρανών υλικών (σκύρα, γαρµπίλι, άµµος), ως εξυγιαντικές –αποστραγγιστικές 
στρώσεις , µε κατάλληλη συµπύκνωση και διαµόρφωση κλίσεων 

• Κατασκευή αποστραγγιστικού συστήµατος του γηπέδου περιµετρικά σωληνώσεις και τοποθέτηση 
γεωσυνθετικού πλέγµατος αποστράγγισης και γεωυφασµάτων καθώς και συστήµατος ύγρανσης και 
διαβροχής του συνθετικού χλοοτάπητα.  

• Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ευρωπαϊκών προδιαγραφών και γραµµογράφηση αγωνιστικού 
χώρου 6.950 τ.µ (7.228 τ.µ µε τον βοηθητικό χώρο), µε γέµισµα από υλικά φιλικά στο περιβάλλον, µε 
στρώση επίδοσης από υλικό φυτικής προελεύσεως 100% ενός είδους φιλικό στο περιβάλλον. 

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.  
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• ∆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 και Μεταφορών, 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 τριακόσιες ηµέρες (300) ηµέρες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. Η Προϊσταµένη Αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση να µεταθέσει την 
ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για ειδικούς λόγους (πχ. αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της 
τουριστικής περιόδου). 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
• 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 των οκτώ χιλιάδων 
οκτακοσίων εβδοµήντα οκτώ 8.878,00€ (ευρώ). 

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

 
 
  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου δηλαδή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς προς τον οποίο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε µέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
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κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός διαδικτυακής ανάρτησης Α∆ΑΜ, έτος, τίτλος έργου) 
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.  

 
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 .20/05/2018 
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 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
  
16.2 ∆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  
Στην παρούσα σύµβαση απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 72.2 του Ν 4412/16 και θα 
καλύπτεται το ποσό των 21.000,00€.  
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Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής λειτουργίας θα είναι δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής 
παραλαβής του έργου. Η εγγύηση αυτή εκπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου (µε τις διαδικασίες όπως 
εφαρµόζονται και για τις ανωτέρω αναφερόµενες εγγυητικές), όταν διαπιστωθούν από τις υπηρεσίες του φορέα 
του έργου ελαττώµατα – είτε ζηµίες από δυσλειτουργία είτε στα υλικά είτε στις εργασίες του έργου. 
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 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. 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  20/06/2017 ηµέρα Τρίτη . Ώρα 
λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, 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 
εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς 
έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
των δύο προηγούµενων εδαφίων.  
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 δέκα (10) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται, στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016. 
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. 
 



 

 

463 

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 
κατηγορίας 1ης τάξης και άνω για έργα Οικοδοµικά και 
Α1 τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 
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 τελεσίδικη 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), 
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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 τελεσίδικη 
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 κατ’ ελάχιστον τους 
διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 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.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 στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), 
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. 
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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.  
22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
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 (διαγωνισµό). 
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. 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.6 της παρούσας. 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Απαιτούνται τα ακόλουθα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 
9001:2014,  ISO 9001 :2008, OSHAS είτε ισοδύναµα αυτών σε ισχύ. 
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. 
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 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. 
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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. 
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 στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων 
υποβάλλει µαζί µε το δικό του, τo Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆),  για 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) και κατά τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές 
διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται 
έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός  έξι (6) µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής 
των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση 
δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός  ενός (1) µηνός που προηγούνται της ηµεροµηνίας 
υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. 
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 και 4 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.   
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµιζουν 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 δύο 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 



 

 

467 

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 γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη 
ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη 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. . 
(γ) για την παράγραφο Α.4 (β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 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, παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική 
διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονοµικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο 
για τα νοµικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί µη θέσης σε 
εκκαθάριση.  
(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) 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.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιηµένη 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 εγκατάστασης 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.  
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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. 
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, 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 εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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» . 
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 1η  τάξη και άνω, για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. 
(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 χρηµατοοικονοµική επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται  
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4 
(α)  της παρούσας και βεβαίωση ανεκτέλεστου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/08. 
(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 . 
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή δε διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν δικαιολογητικά που καλύπτουν 
τις απαιτήσεις του Μέρους Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/16. 
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. από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 
23.4. (α)  της παρούσας 
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
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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 . 
 
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή δε διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν δικαιολογητικά που καλύπτουν 
τις απαιτήσεις του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/16. 
23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του 
άρθρου 22.Ε 
 Απαιτούνται τα ακόλουθα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: ISO 9001 :2014, ISO 9001 :2008, και OSHAS είτε ισοδύναµα αυτών σε ισχύ. 
 
23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 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 συγκεκριµένα άτοµο, ως αντίκλητος, 
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, 
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 προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκοµίζουν «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. 
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- 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 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 προσκόµιση 
σχετικού συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 (β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
24.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆) 
- β) εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
24.3 Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει συµπληρωµένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα 
αρχή έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 
Επισηµαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό 
έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 
του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, 
ολογράφως και αριθµητικώς.  
β) η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που 
επιφέρουν αποκλεισµό), διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή λογιστικά σφάλµατα στα 
αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και 
αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.   
24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει 
κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 
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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. 145/2017 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί αποδοχής της µελέτης του 
έργου. 

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, 15/05/2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

           Παναγής ∆ελακάς 
     Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

  

 

 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Η Πρόεδρος προτείνει α) την κατάρτιση  ως έχουν  των   
παραπάνω όρων  διακήρυξης και την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης , του έργου «∆ηµοτικό Στάδιο 
Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» -Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα»και γ) Ως ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  20η Ιουνίου ηµέρα Τρίτη. 
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.µ. 
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος– 
Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή –∆ηµητράτος Γεράσιµος  και Γκισγκίνης Νικόλαος .    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την  145/2017 απόφαση του του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παραλαβής της µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Την µε αρίθ.πρωτ.  14714/15 -05-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
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Την µε αρίθ. πρωτ. 14249/16 -05-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 1). Εγκρίνει την  δαπάνη  ποσού  50.000,00 €  και διαθέτει  την  αντίστοιχη πίστωση µε Κ.Α 61.7336.01  του 
Προϋπολογισµού  2017. 
 2) Καταρτίζει στο σύνολό  τους , τους  παραπάνω όρους  δηµοπράτησης και  τα υποβληθέντα σχέδια 
προκήρυξης & διακήρυξης και  εγκρίνει τα  συνηµµένα τεύχη δηµοπράτησης του  έργου «∆ηµοτικό Στάδιο 
Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» -Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα»προϋπολογισµού 
µελέτης συνολικού ποσού των 550.430,00   € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ),   
• 3) Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/06/2017ηµέρα Τρίτη. Ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.µ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική  άποψη  προσφορά µε  βάσει την τιµή (κάτω των ορίων του Ν 4412/2016).  

4.Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.    
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται, στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016. 
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.                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   119 / 2017                                                             Α∆Α: 73ΘΕΩΕ5-Γ4Ν                          
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 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   2017»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 
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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 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), 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  2017 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

96 11/05/2017 992,00 
Υπηρεσίες e-postirixis, µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής για 
ετήσια χρήση. 

97 12/05/2017 9.982,00 Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος ψυχρής ασφάλτου. 

98 15/05/2017 2.099,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά. 

99 15/05/2017 5.000,00 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
(Υπηρεσία Καθαριότητας) 

100 15/05/2017 6.241,45 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) (Τεχνικές Υπηρεσίες) 

101 15/05/2017 5.000,00 
Παροχές ειδών ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (Τµήµα 
Πρασίνου) 

102 15/05/2017 1.000,00 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) (Υπηρεσία ∆ηµοτικού Νεκροταφείου) 

103 15/05/2017 8.000,00 

Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων ( ο παρών 
Κωδικός _x000D_ 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) (Υπηρεσίες 
Τεχνικές) 

104 15/05/2017 8.000,00 

Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων ( ο 
παρών_x000D_ 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) 
(Υπηρεσία Καθαριότητας) 

105 16/05/2017 14.942,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου 

106 16/05/2017 14.942,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 

107 16/05/2017 14.942,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου 

108 16/05/2017 8.000,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης 

109 16/05/2017 14.942,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 
Πρόννων  

110 16/05/2017 21.997,60 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς 

111 16/05/2017 15.000,00 Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων 

112 17/05/2017 960,02 
Προµήθεια Εξοπλισµού Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας 
Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία "ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ 

114 18/05/2017 24.000,00 

Εργασίες Λειτουργίας Αγκυροβόλιου Τουριστικών Σκαφών 
Αγίας Ευφηµίας [αριθ. 4/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ< ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ>] 

115 18/05/2017 396,80 Προµήθεια ειδών γραφείου. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζουν  τα παρακάτω αιτήµατα αναγκαιότητας  δαπανών : 
από το 99 έως και την 102/2017.  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος 
 και αφού έλαβε 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) 
  τις παραπάνω δαπάνες  

     την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
         την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  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  2017 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   120  /  2017                                                   Α∆Α: ΩΠ3ΝΩΕ5-8 Α7 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. 
Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει 
τον λόγο στον Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής 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). 
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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 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση 
του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε 
νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  
πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

382 09/05/2017 745,24 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 
Γ.ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ κ.λ.π.(συν.15) 
και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 57/2016 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 00.6494 4.254,76 

383 09/05/2017 507,76 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ 35.6662.03 23.492,24 

384 09/05/2017 492,24 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ 35.6262.18 23.507,76 

385 09/05/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 35.6262.17 23.000,00 

386 10/05/2017 2.422,88 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων - εισφορά ΕΦΚΑ 
υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 70.6053.03 0,00 

387 10/05/2017 90,52 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ της αριθ. 
34/2017 Απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας, βάσει της αριθ. 
171/2017 Απόφασης 
∆ηµάρχου(αριθ.13452/2017 
∆ιαβιβαστικό Νοµικής Υπηρεσίας) 00.6494 4.164,24 

388 11/05/2017 4.929,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 30.6699.02 71,00 

389 11/05/2017 24.192,40 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 30.7135.04 0,00 
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390 11/05/2017 850,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΪΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΤΑ(7) ΛΕΜΒΩΝ 
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ 70.6265 4.150,00 

391 11/05/2017 9.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 70.6279.01 0,00 

392 11/05/2017 9.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆.Ε. 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 70.6279.02 0,00 

393 11/05/2017 9.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 70.6279.03 0,00 

394 11/05/2017 9.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆.Ε. 
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 70.6279.04 0,00 

395 11/05/2017 9.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
∆.Ε.ΣΑΜΗΣ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 70.6279.05 0,00 

396 11/05/2017 6.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆.Ε. 
ΠΥΛΑΡΟΥ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 70.6279.06 0,00 

397 11/05/2017 6.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆.Ε. 
ΕΡΙΣΟΥ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 70.6279.07 0,00 

398 11/05/2017 6.000,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆.Ε. 
ΟΜΑΛΩΝ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 70.6279.08 0,00 

399 11/05/2017 6.500,00 

Προµήθεια κινητού εξοπλισµού για 
τις ανάγκες λειτουργίας του 
Κέντρου ∆ιηµέρευσης Ηµερήσιας 
Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρίες 70.7135.05 1.500,00 

400 11/05/2017 3.980,15 Προµήθεια υλικών συντήρησης και 30.6661 1.174,56 
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επισκευής κοινοχρήστων χώρων 
για τις ανάγκες της ∆.Ε Παλικής . 

401 11/05/2017 16.964,44 

Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 
(φαναριών) και λοιπού 
ηλεκτρολογικού υλικού_x000D_ 
για την αποκατάσταση 
προβληµάτων του ∆ηµοτικού 
Φωτισµού στην Τ.Κ. Σκάλας 30.6662.13 0,00 

402 11/05/2017 68,20 

Προµήθεια ειδών γραφείου και 
επισκευή- συντήρηση 
µηχανηµάτων 10.6264 4.749,20 

402 11/05/2017 122,00 

Προµήθεια ειδών γραφείου και 
επισκευή- συντήρηση 
µηχανηµάτων 10.6614 429,78 

403 11/05/2017 20.651,00 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - 
επισκευής παραλιών  70.6662.01 3.349,00 

404 11/05/2017 1.116,00 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ∆. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ[αριθ.125/2017 
Απόφ. ∆Σ] 00.6463 5.521,68 

408 12/05/2017 57.043,37 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ 
ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ -2ος 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 30.7332.11 6.565,31 

409 15/05/2017 85,56 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.93/2017 ΑΠΟΦ. 
ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 00.6111 6.157,32 

410 15/05/2017 1.128,40 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 125/2017 
ΑΠΟΦ. ∆Σ[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ] 00.6463 4.393,28 

411 16/5/2017 896,03 

∆ΩΡΕΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΛΥΘΕΙΣΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΘΑΚΗΣ 00.6739.10 0,00 

412 16/5/2017 529,98 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 00.6221.00 3.470,02 

414 16/5/2017 14.942,00 

Ναυαγοσωστική κάλυψη 
παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου 70.6162.16 58,00 

415 16/5/2017 14.942,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη 70.6162.17 58,00 
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παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής 

416 16/5/2017 14.942,00 

Ναυαγοσωστική κάλυψη 
παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου 70.6162.18 58,00 

417 16/5/2017 8.000,00 

Ναυαγοσωστική κάλυψη 
παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης 70.6162.19 0,00 

418 16/5/2017 14.942,00 

Ναυαγοσωστική κάλυψη 
παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού Πρόννων  70.6162.20 58,00 

419 16/5/2017 21.997,60 

Ναυαγοσωστική κάλυψη 
παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς 70.6162.21 2,40 

420 16/5/2017 15.000,00 
Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών 
λέµβων 70.6235.01 0,00 

422 17/5/2017 440,00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα 
κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση -
δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και 
τρίτων -αποζηµιώσεις 30.8111.00 0,00 

423 17/5/2017 650,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Α/∆ Ε. ΚΕΚΑΤΟΥ 
ΑΠΟ 21/5 ΕΩΣ 26/5 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ 2017 00.6421 6.750,00 

424 17/5/2017 50,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆ΟΣ(Ι.ΜΑΡΚΕΤΟΥ) 
ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΝ 
26/5/2017 00.6423 1.595,00 

425 17/5/2017 50,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΤΡΑ ΣΤΙΣ 26/05/2017 ΓΙΑ 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ 70.6422 2.630,00 

426 18/5/2017 24.000,00 

Εργασίες Λειτουργίας 
Αγκυροβόλιου Τουριστικών 
Σκαφών Αγίας Ευφηµίας [αριθ. 
4/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ< ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ>] 70.6162.07 0,00 

427 18/5/2017 158,75 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών. 00.6116 6.834,48 

428 18/5/2017 350,00 Μετακίνηση υπαλλήλου Τεχνικής 30.6422 2.650,00 
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Υπηρεσίας από 29 /05/2017 έως 
30/05/2017 για σεµινάριο ΙΝΕΠ. 

429 19/5/2017 6.216,72 
Αποζηµίωση των 
συνταξιοδοτουµένων υπαλλήλων 15.6021.04 8.783,28 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος αφού επισηµαίνει ότι συµφωνεί µε την αναγκαιότητα και άλλων 
δαπανών αλλά διαφωνεί µε τον  τρόπο εκτέλεσης της δαπάνης (απευθείας ανάθεση) δηλώνει 
ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  : 383-385 , από την 391 έως 
και την 399,τις 401-408-411 -412-422-428 και 429/2017 . 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας–Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                   

-  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  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
  4) την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας 

                                         ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      
σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
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   121   / 2017                                                               Α∆Α: 70ΦΛΩΕ5-ΧΘΙ            
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής  του Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , , 
εισηγούµενη  το 8 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                        
Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής  του Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
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∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 14466 / 17-05-2017 διαβιβαστικό 
του αναπληρωµατικού Μέλους της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το 
οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ . 14445/17-05-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     
το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

 

 

                           Αργοστόλι:  17.05.2017    

                           Αριθ.Πρωτ.:  14445 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
 FAX:26710 - 22572 
 
 

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  για το έτος 2017(Ν 

4412/2016). Αρ. αποφ: 277/2016  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών 
λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 17.05.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 14179/16-05-2017 γραπτής πρόσκλησης του 
Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 277/2016 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 30853 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 132/10482/11-04-2017 
διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για την Υπηρεσία  «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης 
Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς(∆.Ε. ΣΑΜΗΣ),  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 

 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

3. 
Αναπληρωµατικό 

Μέλος 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 132/10482/11-04-2017 διακήρυξη του 

Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 
Υπηρεσία  «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και 
Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής 
σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 
30853.  Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 
11/05/2017 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 17/05/2017 και 
ώρα 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 30853 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός 
ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί 
εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους 
παρακάτω προµηθευτές:   

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

1 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

11/05/2017, 09:28:53 64339 

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

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των 
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 10, αριθ. 132/10482/11-04-2017 διακήρυξης), 
αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς: 

64339(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου 
Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης ( Οµάδα Α & Β της αριθ. 
132/10482/11-04-2017 ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

από τον παρακάτω προµηθευτή και η προσφορά του οποίου είχε λάβει από το σύστηµα, τον 
παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος : 

 



 

 

482 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

1 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

11/05/2017, 09:28:53 64339 

•  

• β)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 132/10482/11-04-2017 

∆ιακήρυξη, και αναλυτικά ως εξής:  

• 1)αριθ. 22513/08-05-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής τoυ ΤΠΚ∆(ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ποσού 3.378,49€,  

• 2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016,  

• 3) τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 4 της  αριθ. 132/10482/11-04-2017 διακήρυξης 
ήτοι: Καταστατικό Επιχείρησης, Πρακτικό ∆Ε  περί ορισµού νοµίµου εκπροσώπου, Πρακτικό ∆Σ 
περί απόφασης συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, Βεβαίωση έναρξης εργασιών(από ∆.Ο.Υ. 
Αργοστολίου) & βεβαίωση µεταβολής εργασιών(από ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου),  Πιστοποιητικό 
Επιµελητηρίου, Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Υπουργείου Εργασίας, Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, 
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα, Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Νοµίµου 
Εκπροσώπου  

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

γ)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» κατέθεσε (µε τον αριθ.14079/15-05-2017 
φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της αριθ. 132/10482/11-04-2017 ∆ιακήρυξης, 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Τη συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής 
προσφοράς για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης 
Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» , σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην αριθµ. 132/10482/11-04-2017 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον  Οικονοµικό Φορέα µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», ο οποίος κατέθεσε την αριθ. 64339(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) προσφορά,  και του οποίου η 
προσφορά παρουσιάστηκε πλήρης βάσει της   αριθ. 132/10482/11-04-2017 ∆ιακήρυξης  

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 
   
 
 
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   



 

 

483 

   

  β)ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού Επιτροπής  του Ανοικτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, 
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» .  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς δε το ψηφίζουµε αυτό το θέµα γιατί 
πιστεύουµε  ότι η λειτουργία των δύο σπηλαίων πρέπει  να ανήκει αποκλειστικά στον ∆ήµο καταρχήν 
και βασικά θεωρητικά πρέπει να ανήκει στο κράτος ώστε να µπορεί να διασφαλίζεται  η σωστή 
λειτουργία τους µε εξειδικευµένο προσωπικό  και να παρέχονται  στους επισκέπτες ‘όλες οι 
απαιτούµενες  υπηρεσίες . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος –Κουρκουµέλης Ηλίας  .        
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   111 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  82/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το  µε αρίθµ. 14445 /17 -05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. 14445 /17 -05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του  
Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης 
Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» συνολικού 
προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένης ρήτρας προσαύξησης 12% ,ποσού 18.099,05€) 
168.924,46€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 40.541,87 €, ήτοι σύνολο 209.466,33€ µε το Φ.Π.Α., µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
2. Τη συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς 
για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου 
Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
αριθµ. 132/10482/11-04-2017 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον  Οικονοµικό Φορέα µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», ο οποίος κατέθεσε την αριθ. 64339(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) προσφορά,  και του οποίου η 
προσφορά παρουσιάστηκε πλήρης βάσει της   αριθ. 132/10482/11-04-2017 ∆ιακήρυξης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   122 / 2017                                                                      Α∆Α: 63Ω3ΩΕ5-ΥΗΕ                                                              

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: « Αποκατάσταση τµήµατος του 
οδοστρώµατος στο δρόµο προς Φαρακλάτα Αργοστολίου»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  
171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 11 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: 
«Αποκατάσταση τµήµατος του οδοστρώµατος στο δρόµο προς Φαρακλάτα Αργοστολίου»σύµφωνα 
µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
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Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7333.75 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση 
τµήµατος του οδοστρώµατος στο δρόµο προς Φαρακλάτα Αργοστολίου» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
3.139,20  ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παραµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο τρεις    προσφορές : α) του 
εργολήπτη ∆ηµοσίων έργων   µε την επωνυµία  «Γεώργιος Π Βαγγελάτος  »  ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13163/8-05-2017 προσφορά του  το ποσό των  3.130 ,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β)  του εργολάβου  ∆ιονυσάτου ∆ηµήτριου µε την επωνυµία « ΚΕ.ΤΕ.Κ  Ο.Ε Αφοί Κ. ∆ιονυσάτου»  
ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13165/8-05-2017 προσφορά του  το ποσό των   
 3.100 ,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
γ) του εργολάβου  µε την επωνυµία  «Βαγγελάτος Παν. Νικόλαος »  σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 
13167/8-05-2017 προσφορά του  το ποσό των  3.080, 00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολήπτη µε την επωνυµία  
«Βαγγελάτος Παν. Νικόλαος »  που εδρεύει στην Λαγγάδα    Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  037641308     
∆.Ο.Υ Αργοστολίου     ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13167/2017 προσφορά του  
το ποσό των  3.080,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.72/6-04-2017  αιτήµατος 
ανάληψης της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 86/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: ΩΑΚΣΩΕ5-ΥΝΒ)  και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου και την  διάθεση της  απαραίτητης 
πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι καταψηφίζει την εισήγηση   όχι γιατί δεν συµφωνεί  για την 
αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου αλλά για  την διαδικασία που ακολουθήθηκε  ως προς τον τρόπο 
εκτέλεσης (απευθείας ανάθεση). 
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Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος  –
Κουρκουµέλης Ηλίας . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  13163-13165 και 13167 /8-05-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 2261/26-01-2017  Τεχνική 
Περιγραφή  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. την   µε αρίθµ. πρωτ. 12134/28-04-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης . 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7333.75 µε 
τίτλο : «Αποκατάσταση τµήµατος του οδοστρώµατος στο δρόµο προς Φαρακλάτα Αργοστολίου»  
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 3.139,20   Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7333.75 του Προϋπολογισµού του 
έτους 2017  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Αποκατάσταση τµήµατος του 
οδοστρώµατος στο δρόµο προς Φαρακλάτα Αργοστολίου» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Αποκατάσταση τµήµατος του οδοστρώµατος στο δρόµο προς 
Φαρακλάτα Αργοστολίου»  όπως περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  2261/26-01-2017  Τεχνική 
Περιγραφή  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον εργολήπτη  µε την 
επωνυµία  «Βαγγελάτος Παν. Νικόλαος »  που εδρεύει στην Λαγγάδα    Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  
037641308     ∆.Ο.Υ Αργοστολίου     ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13167/2017 
προσφορά του  το ποσό των  3.080,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα πέντε   (15)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του µε  αρίθ. πρωτ.  
2261/26-01-2017  Τεχνικής Περιγραφής  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   123 / 2017                                                             Α∆Α: 7∆ΑΚΩΕ5-∆8Β     
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τµήµατος 
Ασφαλτοτάπητα οδού έµπροσθεν κτιρίου πυροσβεστικής στο Αργοστόλι»σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
  
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 12 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: 
«Αποκατάσταση τµήµατος Ασφαλτοτάπητα οδού έµπροσθεν κτιρίου πυροσβεστικής στο 
Αργοστόλι»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7333.176 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση 
τµήµατος Ασφαλτοτάπητα οδού έµπροσθεν κτιρίου πυροσβεστικής στο Αργοστόλι» 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.000,00  ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παραµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
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Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο τρεις    προσφορές : α) του 
εργολήπτη ∆ηµοσίων έργων   µε την επωνυµία  «Γεώργιος Π Βαγγελάτος  »  ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13157/8-05-2017 προσφορά του  το ποσό των   6.900,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β)  του εργολάβου  ∆ιονυσάτος ∆ηµήτριος µε την επωνυµία  « ΚΕ.ΤΕ.Κ  Ο.Ε» ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13156/8-05-2017 προσφορά του  το ποσό των   6.950,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
γ) του εργολάβου  µε την επωνυµία  «Αφοί Παν. Βαγγελάτου –ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε »  σύµφωνα µε 
την αρίθ. πρωτ. 13155/8-05-2017 προσφορά του  το ποσό των  6.860,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολήπτη   µε την επωνυµία  «Αφοί 
Παν. Βαγγελάτου- ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε » που εδρεύει στην Λαγγάδα    Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  
094291634        ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13155/2017 προσφορά του  το 
ποσό των 6.860,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.71/11-04-2017  αιτήµατος 
ανάληψης της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 86/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: ΩΑΚΣΩΕ5-ΥΝΒ)  και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου και την  διάθεση της  απαραίτητης 
πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι καταψηφίζει  την εισήγηση  όχι για την αναγκαιότητα εκτέλεσης 
του έργου αλλά  την διαδικασία που ακολουθήθηκε  ως προς τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας 
ανάθεση). 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος –
Κουρκουµέλης Ηλίας . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
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5. τις  αρίθµ. πρωτ.  13157-13156 και 13155 /8-05-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 7429/14-03-2017  Τεχνική 
Έκθεση   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. την   µε αρίθµ. πρωτ. 12131/28-04-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης . 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7333.176 µε 
τίτλο : «Αποκατάσταση τµήµατος Ασφαλτοτάπητα οδού έµπροσθεν κτιρίου πυροσβεστικής στο 
Αργοστόλι»  
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.000,00   Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7333.176 του Προϋπολογισµού του 
έτους 2017  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Αποκατάσταση τµήµατος Ασφαλτοτάπητα 
οδού έµπροσθεν κτιρίου πυροσβεστικής στο Αργοστόλι» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Αποκατάσταση τµήµατος Ασφαλτοτάπητα οδού έµπροσθεν κτιρίου 
πυροσβεστικής στο Αργοστόλι»  όπως περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  7429/14-03-2017  
Τεχνική Περιγραφή  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον εργολήπτη  µε 
την επωνυµία  «Αφοί Παν. Βαγγελάτου- ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε» που εδρεύει στην Λαγγάδα    
Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  094291634     ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13155 /2017 
προσφορά του  το ποσό των6.860, 00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι  (20)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του µε  αρίθ. πρωτ.  
7429/14-03-2017  Τεχνικής Περιγραφής  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  124  / 2017                                                         Α∆Α: 6ΤΞΕΩΕ5-ΩΟΛ 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τσιµεντόστρωση τµήµατος δηµοτικής 
οδού στην Τ. Κ Περατάτων»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 13 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: 
«Τσιµεντόστρωση τµήµατος δηµοτικής οδού στην Τ. Κ Περατάτων»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7333.177 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση 
τµήµατος δηµοτικής οδού στην Τ. Κ Περατάτων» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.200,00  ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παραµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
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τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο τρεις    προσφορές : α) του 
εργολήπτη ∆ηµοσίων έργων   µε την επωνυµία  «Γεώργιος Π Βαγγελάτος  »  ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13168/8-05-2017 προσφορά του  το ποσό των   4.100,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β)  του εργολάβου  ∆ιονυσάτος ∆ηµήτριος µε την επωνυµία  « ΚΕ.ΤΕ.Κ  Ο.Ε» ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13169/8-05-2017 προσφορά του  το ποσό των    4.200,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
γ) του εργολάβου  µε την επωνυµία  «Αφοί Παν. Βαγγελάτου Α.Ε –ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε »  σύµφωνα 
µε την αρίθ. πρωτ. 13170/8-05-2017 προσφορά του  το ποσό των 4.150.00  € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων  µε την 
επωνυµία  «Γεώργιος Βαγγελάτος » που εδρεύει στην Λαγγάδα    Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  026572618         
ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13168/2017 προσφορά του  το ποσό των 43.100,00  
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.70/11-04-2017  αιτήµατος 
ανάληψης της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 86/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: ΩΑΚΣΩΕ5-ΥΝΒ)  και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου και την  διάθεση της  απαραίτητης 
πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι καταψηφίζει  την εισήγηση  όχι για την αναγκαιότητα εκτέλεσης 
του έργου αλλά  την διαδικασία που ακολουθήθηκε  ως προς τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας 
ανάθεση). 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος –
Κουρκουµέλης Ηλίας . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  13168-13169 και 13170 /8-05-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 40570/14-02-2017  Τεχνική 
Έκθεση   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. την   µε αρίθµ. πρωτ. 12130/28-04-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης . 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7333.177 µε 
τίτλο : «Τσιµεντόστρωση τµήµατος δηµοτικής οδού στην Τ. Κ Περατάτων»  
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 

 

489 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 4.200,00   Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7333.177 του Προϋπολογισµού του 
έτους 2017  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Τσιµεντόστρωση τµήµατος δηµοτικής οδού 
στην Τ. Κ Περατάτων» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Τσιµεντόστρωση τµήµατος δηµοτικής οδού στην Τ. Κ Περατάτων»  
όπως περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  40570/14-02-2017  Τεχνική Περιγραφή  της ∆/νσης  
Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων  µε την επωνυµία  
«Γεώργιος Βαγγελάτος » που εδρεύει στην Λαγγάδα    Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  026572618         ο 
οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 13168/2017 προσφορά του  το ποσό των 4.100,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι  (20)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του µε  αρίθ. πρωτ.  
40570/14-02-2017  Τεχνικής Περιγραφής  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  125  / 2017                                                               Α∆Α: ΨΠΕΨΩΕ5-ΛΧΝ   

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Χρωµατισµός Παλαιού  ∆ηµαρχείου»  
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 14 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: 
«Χρωµατισµός Παλαιού ∆ηµαρχείου»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987 έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7331.16 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Χρωµατισµός Παλαιού 
∆ηµαρχείου» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.223,00  ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παραµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
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και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο τρεις    προσφορές : α) του 
εργολήπτη ∆ηµοσίων έργων   µε την επωνυµία  «Γεώργιος Μ. Κουράκος  »  ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 14404/17-05-2017 προσφορά του  το ποσό των  7.000,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β)  του εργολάβου  µε την επωνυµία  «QOSE KELMEND» ΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟ –ΚΑΦΕ-
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 14407/17-05-2017 προσφορά του  το ποσό των    
7.050 ,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
γ) του εργολάβου  µε την επωνυµία  «ΠΑΠΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ  »  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ σύµφωνα µε 
την αρίθ. πρωτ. 14408/17-05-2017 προσφορά του  το ποσό των 7.200,00  € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων  µε την 
επωνυµία  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ  » που εδρεύει στο Αργοστόλι     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  
046545306         ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 14404/2017 προσφορά του  το 
ποσό των 7.000,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.76/2-05-2017  αιτήµατος 
ανάληψης της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 105/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: 7HNΧΩΕ5-ΟΗΦ)  και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου και την  διάθεση της  απαραίτητης 
πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι καταψηφίζει  την εισήγηση  όχι για την αναγκαιότητα εκτέλεσης 
του έργου αλλά  την διαδικασία που ακολουθήθηκε  ως προς τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας 
ανάθεση). 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος –
Κουρκουµέλης Ηλίας . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  14404-14407 και 14408/17-05-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 9082/30-03-2017  Τεχνική 
Έκθεση   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. την   µε αρίθµ. πρωτ. 13782/12-05-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης . 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7331.16 µε 
τίτλο : «Χρωµατισµός Παλαιού ∆ηµαρχείου»  
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.223,00   Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7331.16 του Προϋπολογισµού του 
έτους 2017  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Χρωµατισµός Παλαιού ∆ηµαρχείου» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Χρωµατισµός Παλαιού ∆ηµαρχείου»  όπως περιγράφεται 
σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  9082/30-03-2017  Τεχνική Περιγραφή  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων  µε την επωνυµία  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ  » που εδρεύει στο Αργοστόλι     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  046545306         ο οποίος 
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προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 14404/2017 προσφορά του  το ποσό των 7.000,00  € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός εξήντα   (60)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του µε  αρίθ. πρωτ.  
9082/30-03-2017  Τεχνικής Περιγραφής  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  126  / 2017                                                              Α∆Α: ΨΙΕ4ΩΕ5-Υ1Π 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή προϋπάρχοντoς 
πεζοδροµίου Ο.Τ 14 περιοχής ΠΛΑΚΑΣ ∆.Ε Αργοστολίου»  σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 

Π/∆τος  171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 15 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: 
«Ανακατασκευή προϋπάρχοντoς πεζοδροµίου Ο.Τ 14 περιοχής ΠΛΑΚΑΣ ∆.Ε Αργοστολίου» 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7334.04 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Ανακατασκευή 
προϋπάρχοντoς πεζοδροµίου Ο.Τ 14 περιοχής ΠΛΑΚΑΣ ∆.Ε Αργοστολίου»προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης 2.546,56 ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παραµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο δύο    προσφορές : α) του 
εργολήπτη ∆ηµοσίων έργων   µε την επωνυµία  «Γεώργιος Μ  Κουράκος  »  ο οποίος προσέφερε 
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σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 14692/19-05-2017 προσφορά του ,ποσοστό έκπτωσης  1% (ένα)   επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης  . 
β)  του εργολήπτη ∆ηµοσίων έργων   µε την επωνυµία  «ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΠΠΑΤΟΣ  »  ο οποίος 
προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 14687/18-05-2017 προσφορά του ,ποσοστό έκπτωσης  2% 
(δύο )   επί του προϋπολογισµού της µελέτης  . 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων  µε την 
επωνυµία  «ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΠΠΑΤΟΣ  » που εδρεύει στο Αργοστόλι     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  
046681586       ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 14687/2017 προσφορά του  
ποσοστό έκπτωσης  2% (δύο )   επί του προϋπολογισµού της µελέτης  . 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.77/2-05-2017  αιτήµατος 
ανάληψης της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 105/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: 7ΗΝΧΩΕ5-ΟΗΦ)  και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου και την  διάθεση της  απαραίτητης 
πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι καταψηφίζει  την εισήγηση  όχι για την αναγκαιότητα εκτέλεσης 
του έργου αλλά  την διαδικασία που ακολουθήθηκε  ως προς τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας 
ανάθεση). 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος –
Κουρκουµέλης Ηλίας . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ. 14687- 14692/18-05-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 10025/6-04-2017  Τεχνική 
Έκθεση –Προϋπολογισµό Μελέτης    της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. την   µε αρίθµ. πρωτ. 13783/12-05-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης . 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7334.04 µε 
τίτλο : «Ανακατασκευή προϋπάρχοντoς πεζοδροµίου Ο.Τ 14 περιοχής ΠΛΑΚΑΣ ∆.Ε 
Αργοστολίου»  
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 2.546,56  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7334.04 του Προϋπολογισµού του 
έτους 2017  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Ανακατασκευή προϋπάρχοντoς 
πεζοδροµίου Ο.Τ 14 περιοχής ΠΛΑΚΑΣ ∆.Ε Αργοστολίου» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή προϋπάρχοντoς πεζοδροµίου Ο.Τ 14 
περιοχής ΠΛΑΚΑΣ ∆.Ε Αργοστολίου»  όπως περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  10025/6-04-
2017  Τεχνική Έκθεση –Προϋπολογισµό Μελέτης   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, στον εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων  µε την επωνυµία  «ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΠΠΑΤΟΣ  » που 
εδρεύει στο Αργοστόλι     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ  046681586       ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την 
αρίθ. πρωτ. 14687/2017 προσφορά του  ποσοστό έκπτωσης  2% (δύο )   επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης  . 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι  (20)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
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γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του µε  αρίθ. πρωτ.  
10025/6-04-2017  Τεχνικής Έκθεσης –Προϋπολογισµού  Μελέτης   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο .  
    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
                                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                            2. Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                  
                                                                                                                            3  ∆ηµητράτος Γεράσιµος  
                                                                                                                            4.  Παπαδάτος Νικόλαος  
                                                                                                                            5. Γκισγκίνης Νικόλαος 
                                                                                                                           6. Κωνσταντάκης Άγγελος  
                                                                                                                            7.Ανουσάκης Νικόλαος  
   Η Πρόεδρος 
 
 
    Σοφία Γαρµπή   
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


