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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 
 της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    21 η   Ιουνίου 2019 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  21  η  Ιουνίου   του έτους 2019, ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα  
13:00 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε  τακτική    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   16639/14-06-2019   
και 18-06-2019 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                  
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                        Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                            
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                       Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                        
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                  Ανουσάκης Νικόλαος 
5.  Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος                                     Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
                                     αναπληρώνει  κ. Θεόφιλο  Μιχαλάτο) 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    185 / 2019                                                                     Α∆Α: Ω2Α0ΩΕ5-217 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας   την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη   το 1ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ 

Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 16225/11-06-2019  Πρακτικό  του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αργοστόλι: 11.06.2019  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                        Aριθ.Πρωτ.:   16225    
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 
T.Κ : 28100 Αργοστόλι 
Πληροφορίες: ∆.ΠΑΓΩΝΗΣ 
Τηλ: 26713-60153,-155 
Φαξ: 26710-22572 
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» 
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Σήµερα 11.06.2019  ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄αριθµ. 18/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 16105/10-06-2019  πρόσκληση του  
Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωµατικό Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» για την κάλυψη των αναγκών των 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ.  382/13076/09-05-2019 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού 
τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του 
ανακοίνωσε ότι   έχουν  πρωτοκολληθεί τρεις(3) προσφορές, και αναλυτικά 

1) της εταιρείας µε την επωνυµία «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» , η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 16090/10-06-
2019 

2) της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», , η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 16114/10-06-2019 
3) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο ¨ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», η προσφορά της οποίας έλαβε  

αριθ. πρωτ. 16128/10-06-2019 
-Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κάποιος ενδιαφερόµενος ενώπιον της επιτροπής µε προσφορά. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα των  Φακέλων   µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, των ως άνω 

αναφεροµένων προσφορών και µε τη σειρά που αυτές κατατέθηκαν, και αναλυτικά ως εξής: 
1ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την επωνυµία «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. 

ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε το άρθρο 4 της   µε 
αριθ.  πρωτ.: 382/13076/09-05-2019 διακήρυξης, 

2ΟΝ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» και 
αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε το άρθρο 4 της   µε αριθ.  πρωτ.: 
382/13076/09-05-2019 διακήρυξης, 

3ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε το άρθρο 4 της   µε αριθ.  πρωτ.: 
382/13076/09-05-2019 διακήρυξης, 
 Στη συνέχεια , η Επιτροπή αφού έκρινε ότι  ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ως άνω αναφεροµένων εταιρειών, είναι 
πλήρεις,  προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο  άνοιγµα του υποφακέλου της Τεχνικής προσφοράς, των ως άνω   
αναφεροµένων εταιρειών και µε τη σειρά που αυτές κατατέθηκαν, και αναλυτικά ως εξής: 

1ον)Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» και διαπιστώθηκε ότι  αυτός ήταν σύµφωνος αφενός µε τους όρους της αριθ. 382/13076/09-05-2019 
∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 33/2019  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  
των αναφεροµένων,στην αριθ. 33/2019 Μελέτη, υπό προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές 
προδιαγραφές, 

2ον) Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ 
Α.Β.Ε.Ε.» και διαπιστώθηκε ότι  αυτός ήταν σύµφωνος αφενός µε τους όρους της αριθ. 382/13076/09-05-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 33/2019  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των αναφεροµένων,στην 
αριθ. 33/2019 Μελέτη, υπό προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, 

3ον) Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.ΝΑΣΤΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» και διαπιστώθηκε ότι  αυτός ήταν σύµφωνος αφενός µε τους όρους της αριθ. 382/13076/09-05-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 33/2019  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των αναφεροµένων,στην 
αριθ. 33/2019 Μελέτη, υπό προµήθεια ειδών, διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, 

 Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τους  όρους της αριθ. 382/13076/09-05-2019 ∆ιακήρυξης του 
∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 33/2019    Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έκρινε οµόφωνα όπως ότι : 

Α)ο υποφάκελος  µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εταιρείας µε την επωνυµία «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ»  & της εταιρείας 
µε την επωνυµία  «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.»  & της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , είναι πλήρεις  και σύµφωνοι µε τους όρους της 
αριθ. 382/13076/09-05-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς και 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τα ως άνω αναφερθέντα, οµόφωνα 
αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά” των ως άνω αναφερθέντων οικονοµικών 
φορέων,και αναλυτικά ως εξής: 

Α) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ»  και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 51.323,08€ (χωρίς 
ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  8.354,30€ και ποσοστό έκπτωσης 14,00%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της  αριθ. 33/2019 Μελέτης & 

Β) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.»και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 46.420,05€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  
13.257,33€ και ποσοστό έκπτωσης 22,22%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της  αριθ. 33/2019 Μελέτης & 
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Γ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία «Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας προσέφερε το ποσό των 46.246,18€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 
έκπτωση  13.431,20€ και ποσοστό έκπτωσης 22,51%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της  αριθ. 33/2019 Μελέτης 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την  αριθ.  382/13076/09-05-2019 ∆ιακήρυξης Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ 

Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 

προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, 

β) την µε αριθ. πρωτ. 16090/10-06-2019 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ»   και  την µε αριθµ. 

πρωτ. 16114/10-06-2019 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» και  την µε αριθµ. πρωτ. 16128/10-06-2019 προσφορά 

της εταιρείας µε την  επωνυµία «Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

γ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
δ) Την  µε αριθµ. 122/2019 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 33/2019 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019», και την υπ΄αριθ. 137/2019 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι όροι 
του διαγωνισµού. 
ε) Την µε αριθµ. 33/2019 Μελέτη για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019», που συντάχθηκε την  ∆/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς , 
στ) Την µε  αριθµ. 382/13076/09-05-2019 ∆ιακήρυξη και την µε αριθµ. 13078/09-05-2019 Περίληψη ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για 
την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το 
έτος 2019», που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
ζ) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ 
Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019»και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος ,  
θ)το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 33/2019 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν 
υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πινακίδες για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Α)Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ 

Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία 
«Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 22,51% επί του προϋπολογισµού της 
αριθ. 33/2019  µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 57.345,26€, έναντι έκπτωσης 22,22% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 33/2019  
µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 57.560,86€ της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» και έκπτωσης14,00% επί του 
προϋπολογισµού της αριθ. 33/2019  µελέτης και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 63.640,82€ της εταιρείας µε την επωνυµία «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. 
ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» 

, 
Αργοστόλι 11/06/2019 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ_______________________ 
 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ________________ 
 
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_________________ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   1ου Πρακτικό  του  συνοπτικού  διαγωνισµού 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» συνολικού  προϋπολογισµού 73.999,95 € (εβδοµήντα τρεις  χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 30.6699.04 του Προϋπολογισµού 
2019. 

β)Να ανακηρύξει προσωρινό ανάδοχο για την εν λόγω προµήθεια την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   
και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 22,51% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 33/2019  
µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 57.345,26€, έναντι έκπτωσης 22,22% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 33/2019  
µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 57.560,86€ της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» και έκπτωσης14,00% επί 
του προϋπολογισµού της αριθ. 33/2019  µελέτης και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 63.640,82€ της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» 
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   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Παπαδάτος Νικόλαος 
–Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  122 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3) την  137/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
Α∆Α: ΩΨΑΩΩΕ5-50Θ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   16225/11-06-2019  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
                                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 16225 /11-06-2019    1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού του συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» συνολικού  
προϋπολογισµού 73.999,95 € (εβδοµήντα τρεις  χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε 
λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 30.6699.04 του Προϋπολογισµού 2019. 

2. Ανακηρύττει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ,ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ για το έτος 2019» την εταιρεία µε την  επωνυµία 
«Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 22,51% επί του 
προϋπολογισµού της αριθ. 33/2019  µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 57.345,26€, έναντι έκπτωσης 22,22% επί του 
προϋπολογισµού της αριθ. 33/2019  µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 57.560,86€ της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ 
Α.Β.Ε.Ε.» και έκπτωσης14,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 33/2019  µελέτης και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 63.640,82€ 
της εταιρείας µε την επωνυµία «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» 

5. Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 6. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     186 / 2019                                                              Α∆Α: ΩΟΩΦΩΕ5-1Χ5 
 

ΘΕΜΑ : ¨Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης)  του  Ηλεκτρονικού 
Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου για  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΠ∆∆ 2019 

                                                                                                                                                                                                                                       

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  2 ο   
θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : ‘Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής   του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου για  την  «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των ΝΠ∆∆  2019» 
έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   το µε αριθµ. πρωτ. 15500/4-06-2019 εν λόγω Πρακτικό 
το οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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                           Αργοστόλι:  04.06.2019    
                           Αριθ.Πρωτ.:  15500 

 

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

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2018(Ν 
4412/2016). Αρ. αποφ: 18/2019 

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 04.06.2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της 
αριθµ. 15313/03-06-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 18/2019 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών 
που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 71799 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 208/7932/20-03-2019 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019» για τις ανάγκες του 
∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών Προσώπων  του,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
 

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 
 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Ελευθεράτου Αικατερίνη  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  

α)την υπ. Αριθ. 208/7932/20-03-2019 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019» ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 152/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 
11737/23-04-2019  1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 208/7932/20-03-2019 
διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
2019», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 71799).   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 4η Ιουνίου και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα και µε 
την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:15313/03-06-2019) προς τους προµηθευτές των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  94014 
& 94027.  
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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 71799) και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» . 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  
προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις εταιρείες των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  134744 & 132868,  

  

 Προµηθευτής Ηµ/νία Υποβολής  
προσφοράς 

 
Ωρα Υποβολής Προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

 
1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

18/04/2019 14:59:48 134744 

2 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 17/04/2019 19:23:09 132868 

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

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

Επισηµαίνεται ότι, η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού εκκίνησε στις 10:28:45 π.µ. και ολοκληρώθηκε στις 10:30:01 
Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι 

υποφάκελοι     «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»   των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 208/7932/20-03-2019 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019», 

β)την υπ. αριθµ. 152/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. 
αριθµ. 11737/23-04-2019  1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 5313/03-06-2019) γραπτή ενηµέρωση , µέσω του συστήµατος , προς τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό των 
οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  132868 & 134744 & 134816, 

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

 
1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:15367/03-06-2019) της προσφοράς 

µε α/α συστήµατος 134744, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

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

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

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

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

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

(ΣΤ)Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποκλεισµού, 
(Ζ) Θεωρηµένο καταστατικό ΓΕΜΗ 
(Η)Θεωρηµένο Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, 
(Θ)Αντίγραφο της Γ.Σ. των Μετόχων(Μετοχολόγιο) 
(Ι)αριθ.163441/2018 Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσαλονίκης, 
(ΙΑ)Ένορκη Βεβαίωση 
(ΙΒ)Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 
(ΙΓ)αριθ. 8207/2018 έγγραφο του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης(υποβολή πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) 
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(Ι∆)Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΙΕ)αριθ. 11403/2009 Φ.Ε.Κ. 
2ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς: 15481/04-06-2019 της προσφοράς 

µε α/α συστήµατος 132868, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι: 
(ΑΠιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως προς τις φορολογικές της 

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

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

(Γ) αριθ.1923/03-06-2019 Πιστοποιητικό του Επιµεληρίου Κεφαλλονιάς, 
(∆)Θεωρηµένο Καταστατικό µε τις τροποποιήσεις του 
(Ε) Αιτήσεις χορήγησης  Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου 
(ΣΤ)Αίτηση χορήγησης Παράτασης  για την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µε συνηµµένες τις 

Αιτήσεις Χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, 
Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσφορών µε α/α συστήµατος 134744 & 132868 

αντιστοίχως, 
β)την χορηγηθείσα, µε το  αριθ.πρωτ. 15520/04-06-2019 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής, παράταση για την  υποβολή των 

δικ/ών κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α  ΕΣΗ∆ΗΣ 132868, 
γ)τα προσκοµισθέντα  (αριθ. πρωτ. εισερχ.∆ήµου Κεφαλλονιάς:16160/11-06-2019)συµπληρωµατικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
δ)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία τόσο του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς όσο και των Νοµικών του προσώπων, 

ε)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019», που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, 
επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µέσω 
της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

στ) την αριθ. 152/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 
11737/23-04-2019  1ο Πρακτικό της Επιτροπής 

ε)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσφορών µε α/α συστήµατος  134744 (εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»)  & 132868(εταιρεία µε την επωνυµία 
(ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»), 

σζ) την προσκοµισθείσα µε τον υπ. αριθ. πρωτ. 15481/04-06-2019 Φάκελο ∆ικ/ών Κατακυρωσης, αίτηση χορήγησης παράτασης 
υποβολής των ∆ιακιολογητικών Κατακύρωσης 

η) την µε αριθ. πρωτ. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019» και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Οµάδα 1), την εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 2) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.(Οµάδες 2 έως 
και 9)  την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
 3) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  ∆.Γ.Α.(Οµάδα 10)την 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  
 4) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου  ∆ηµοτικό Λιµενικό 
Ταµείο(Οµάδα 11)την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
 5) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του  Νοµικού Προσώπου ΚΕ∆ΗΚΕ (Οµάδα 12) 
την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 

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

Αργοστόλι 11/06/2019 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των 
ΝΠ∆∆ 2019» και αναλυτικά :  

1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019» και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Οµάδα 
1), την εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 2) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του Νοµικού 
Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.(Οµάδες 2 έως και 9)  την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
 3) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του  Νοµικού 
Προσώπου  ∆.Γ.Α.(Οµάδα 10)την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  
 4) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του  Νοµικού 
Προσώπου  ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο(Οµάδα 11)την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
 5) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του  Νοµικού 
Προσώπου ΚΕ∆ΗΚΕ (Οµάδα 12) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 

Οκ.  Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει  ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ γιατί δεν συµφωνεί µε τον τρόπο σύνταξης της 
µελέτης. 

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Παπαδάτος Νικόλαος –
Μινέτος ∆ιονύσιος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  68 /2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3) την  95/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: ΨΜΠΕΩΕ5-
9ΓΗ 
4)το   µε αρίθµ. πρωτ. 11737/23-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 
152/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6∆ΖΚΩΕ5-01Τ      
5)    το   µε αρίθµ. πρωτ. 15500/4-06-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ.  15500/4-06-2019  2ο Πρακτικό (ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης)   της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
για την «Προµήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Κτιρίων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και των ΝΠ∆∆ 2019»προϋπολογισµού 87.108,45  συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α 24%. 

2)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019» και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Οµάδα 
1), την εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 3) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του Νοµικού 
Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.(Οµάδες 2 έως και 9)  την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
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 4) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του  Νοµικού 
Προσώπου  ∆.Γ.Α.(Οµάδα 10)την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  
 5) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του  Νοµικού 
Προσώπου  ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο(Οµάδα 11)την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
 6) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2019»   και τις ανάγκες του  Νοµικού 
Προσώπου ΚΕ∆ΗΚΕ (Οµάδα 12) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 

7) Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε όλους τους ενδιαφερόµενους πλην των  αναδόχων .  
8)  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής1 η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης1. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά1 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών1 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε 
την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν.4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     187 / 2019                                                                       Α∆Α: Ψ23∆ΩΕ5-6ΦΟ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του  φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Βαλλιάνου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση  εισηγούµενη  
το  3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού του  φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας 
Βαλλιάνου» θέτει υπόψη της Επιτροπής το  µε αρίθ. πρωτ. 16073/10-06-2019 διαβιβαστικό της 
Γραµµατέως της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου σύµφωνα µε το οποίο 
διαβιβάζει προς έγκριση το µς αρίθµ. πρωτ. 16072/7 –6-2019 Πρακτικό το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:   
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   16072 
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                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την 7ην  Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 
15104/2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει 
φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της 
πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι, όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 13988/2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία  
δηµοσιεύτηκε  στην εφηµερίδα   ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Σοφία Γαρµπή (Αν. Πρόεδρος)                                        
2)   Νικόλαος Μενάγιας (Μέλος) 
3)   Ηλίας Κουρκουµέλης (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
 
Στις 09.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά 
οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
∆ηµόσιου, φανερού, πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αδιάθετου κοινοχρήστου χώρου Ε11 επί της 
πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι που προσδιορίζεται µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20∆22, συνολικού εµβαδού 
31,39 τ.µ.  
 

Α/Α           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

 
Πλειοδότης : 
 
 
 
Εγγυητής:   
 
 

 
 
           
           

 
 
 

 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
∆ηµόσιου, φανερού, πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αδιάθετου κοινοχρήστου χώρου Ε26 επί της 
πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8, συνολικού εµβαδού 33,18 
τ.µ.  
 

Α/Α           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

 
Πλειοδότης : Αφοι Γ. Βανδώρου Ο.Ε. εκπρόσωπος 
Γεώργιος Βανδώρος 
 
 
 
Εγγυητής:  Βανδώρου Ελένη 
 
 

 
 
          πλήρη 
           

 
 
τ. υπογραφές 

 
  2. 

 
Πλειοδότης:  
 
 
 
Εγγυητής:  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
∆ηµόσιου, φανερού, πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αδιάθετου κοινοχρήστου χώρου Ε43 επί της 
πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ16-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16, συνολικού 
εµβαδού 94,56 τ.µ.  
 

Α/Α           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

 
Πλειοδότης : 
 
 
 
Εγγυητής:   
 
 

 
 
           
           

 
 
 

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
∆ηµόσιου, φανερού, πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αδιάθετου κοινοχρήστου χώρου Ε56 επί της 
πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι που προσδιορίζεται µε τα σηµεία Α14-Α15-Α7-Α16-Α14, συνολικού εµβαδού 
60,88 τ.µ.  
 

Α/Α           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

 
Πλειοδότης : 
 
 
 
Εγγυητής:   
 
 

 
 
           
           

 
 
 

 
 
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Στη συνέχεια και ώρα 10.15 π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους 
προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
    1. Εκµίσθωση  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε11 επί της πλατείας Βαλλιάνου  
         στο Αργοστόλι που προσδιορίζεται µε τα σηµεία  ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22.  
          Εµβαδόν: 31,39 τ.µ.  
          Τιµή εκκίνησης:  1.255,6 ευρώ.    
 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 

          
  

  2.  
 

  
 

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
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      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
      Ο  Πρόεδρος                                                                                                 
      τ. υπογραφή                                             -                                                        - 
                                                                                                                   
      Τα  µέλη  
     τ. υπογραφή 
   
2. Εκµίσθωση  αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου Ε26 επί της πλατείας Βαλλιάνου  
      στο Αργοστόλι που προσδιορίζεται µε τα σηµεία  Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8.  
      Εµβαδόν: 33,18 τ.µ.  
      Τιµή εκκίνησης:  1.327,2 ευρώ.    
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Αφοι Γ. Βανδώρου Ο.Ε.  εκπρόσωπος 
Γεώργιος Βανδώρος 

 
Βανδώρου Ελένη   

 
1.377,2 € 
  

  2.  
 

  
 

  3.    
 
 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η Εταιρεία Αφοι Γ. Βανδώρου Ο.Ε. η οποία προσέφερε 
ποσόν 1.377,2 ευρώ.  
Εγγυητής είναι η κα Βανδώρου Ελένη.  Εκπρόσωπος εταιρείας ο κ. Βανδώρος Γεώργιος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
      Ο  Πρόεδρος   
      τ. υπογραφή                                    τ. υπογραφή                                     τ. υπογραφή                                                                      
                                                                                                                     
      Τα  µέλη    
      τ. υπογραφές           

      

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Βαλλιάνου. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Οκ. Γκισγκίνης Νικόλαος καταψηφίζει την εισήγηση. 

        Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Παπαδάτος Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την  145 /2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την δηµοπράτηση των χώρων. 
4) την 395/2018 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού κατώτατου ορίου προσφοράς 
5)Την 149/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: 6Ξ7ΜΩΕ5-
99Ν 
6) το µε αριθ. πρωτ. 16072 /7-06-2019 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού             
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αριθ. πρωτ. 16072 /7-06-2019 Πρακτικό της Επιτροπής  
∆ηµοπρασιών για την  εκµίσθωση τεσσάρων (4) αδιάθετων κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας 
Βαλλιάνου και ειδικότερα: 
α. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό  εκµίσθωσης του  Αδιάθετου χώρος Ε11 που προσδιορίζεται 
µε τα σηµεία ∆22-∆6-∆21-∆20-∆22 συνολικού εµβαδού 31,39 τ.µ. στον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα 
παρτέρια {34,03 –(2Χ1,32)}, 
β. Ανακηρύσσει πλειοδότη  στον διαγωνισµό  εκµίσθωσης του  Αδιάθετου χώρου Ε26 που 
προσδιορίζεται µε τα σηµεία Γ8-Γ9-Γ27-Γ5-Γ8 συνολικού εµβαδού 33,18 τ.µ. στον οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα παρτέρια {35,82 – (2Χ1,32)} την εταιρία µε την επωνυµία αφοί Γ. Βανδώρου Ο.Ε  δια 
του εκπροσώπου της κ. Γεωργίου Βανδώρου η οποία προσέφερε το ποσό των 1.377,20 €  (χιλίων 
τριακοσίων εβδοµήντα επτά €υρώ και είκοσι λεπτών) µέχρι τη λήξη του ηµερολογιακού έτους σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 1080/1980. 
γ. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό  εκµίσθωσης του  Αδιάθετου χώρου Ε43 που προσδιορίζεται 
µε τα σηµεία Γ16-Γ25-Γ26-Γ14-Γ15-Γ7-Γ16 συνολικού εµβαδού 94,56 τ.µ. στο οποίο έχουν αφαιρεθεί 
τα παρτέρια {98,52 – (3Χ1,32)}, 
δ. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό  εκµίσθωσης του  Αδιάθετου χώρου Ε56 που προσδιορίζεται 
µε τα σηµεία Α14-Α15-Α7-Α16-Α14 συνολικού εµβαδού 60,88 τ.µ. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      188 / 2019                                                                      Α∆Α: 6Τ6ΠΩΕ5-ΞΕΟ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  έθεσε εισηγούµενη  το 
4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για 
αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθµ. πρωτ. 17152/20-06-2019   
εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιου Παγώνη η οποία αναλυτικά   έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Εκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής  Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, Koυ ΚΑΡΑΑΒΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΗ  για την 
αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ,κ.λ.π.» 
 
    Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης  καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπάλληλο του 
∆ήµου Κεφαλονιάς Κο ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ για  την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  των περιλαµβανοµένων, στο µε αριθµ. 
πρωτ. 14490/24-05-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

 
ΠΟΣΟ 

 
Κ.Α.Ε. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Κ.Α.Ε. Α.Α.∆. Α.Α.Υ. 

1000 20.6323 ΕΝΤΑΛΜΑ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
[ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ 
ΠΑΝΑΓΗ] 

20.6323[Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
(ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) . ο παρών Κ.Α. 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής] 

275/2019 535/2019 

 
Συνηµµένα: α)Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης[275/2019] 
                         β)Απόφαση Ανάληψης δαπάνης[535/2019]                           
                         γ) αριθ. 14490/24-05-2019 έγγραφο ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών    

Για την Οικονοµική Υπηρεσία 
     Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                     

Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
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Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον 
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  
του ∆ήµου κ.  Παναγή Καραβιώτη    ποσού 1.000,00  € από τον Κ.Α 20.6323 για την αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ  των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 

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

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   275/2019 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  535/2019  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Παναγή 
Καραβιώτη συνολικού  ποσού  1.000,00  € από τον Κ.Α 20.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών 
ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
2. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
14/08/2019. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    189 / 2019                                                                 Α∆Α: ΩΚΦΛΩΕ5-ΤΑΕ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

Υπηρεσίας : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
                                                                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το  5 ο   
θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση της Υπηρεσίας : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε την  83 /2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και  καθορίστηκε ο 

τρόπος διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού της εν λόγω Υπηρεσίας  µε , η Οικονοµική Επιτροπή 
καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης   αναλυτικά όπως παρακάτω :  

 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού - Περιγραφή Υπηρεσιών 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», και 
αναλυτικά ως κάτωθι: 
Με την παρούσα  µελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών  µε σκοπό την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 
Το Αντικείµενο του Έργου αναλύεται και εξειδικεύεται στο άρθρο 1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, (που εµπεριέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) .  
To Περιεχόµενο της Υπηρεσίας αναλύεται στο άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, στο πλαίσιο συγκεκριµένων «Παραδοτέων»,  
Το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε υφιστάµενες πρακτικές σχεδιασµού, 
λαµβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συµµετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς 
και η συνεχής αξιολόγηση των παρεµβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάµενων και των 
µελλοντικών αναγκών µετακίνησης προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα1. 
Τα ΣΒΑΚ διαφοροποιούνται από τις συνήθεις µελέτες µακροχρόνιου ή βραχυχρόνιου συγκοινωνιακού σχεδιασµού αλλά και τις µελέτες διαχείρισης 
κυκλοφορίας και στάθµευσης. Οι σηµαντικότερες διαφορές των ΣΒΑΚ από τις άλλες µελέτες είναι κατά βάση οι ακόλουθες: 

 

 
Με τα ΣΒΑΚ η Ευρώπη στοχεύει σε «µια νέα εποχή» για τις Πόλεις 
Οι πόλεις βάζουν στόχο να λειτουργούν µε λιγότερα αυτοκίνητα, µε χαµηλότερες ταχύτητες, µε πιο πολύ περπάτηµα, ποδήλατο και δηµόσια 
συγκοινωνία. Οραµατίζονται έτσι να γίνουν πιο οικονοµικές και αποτελεσµατικές. Αυτό θα τους επιτρέψει να λειτουργούν καλύτερα διότι θα προκύψει 
χώρος για τους υπόλοιπους τρόπους και µέσα, τα οποία σηµειωτέον καταναλώνουν λιγότερο χώρο. Έτσι θα αυξηθεί ο συνολικός αριθµός 
µετακινήσεων και οι πόλεις θα γίνουν συγχρόνως πιο βιώσιµες,  πιο παραγωγικές και πιο φιλικές στον άνθρωπο. 
Στην εικόνα που ακολουθεί αναδεικνύονται οι διαφορές ενός ΣΒΑΚ από µια µελέτη συγκοινωνιακού σχεδιασµού: 

                                                 
1
 European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, www.eLtis.org/mobiLity-pLans 
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Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ για µία πόλη αναµένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη όπως: καλύτερες συνθήκες προσβασιµότητας στα εναλλακτικά µέσα 
µεταφοράς, βελτίωση της ασφάλειας στις µετακινήσεις, µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και της 
κατανάλωσης ενέργειας, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας στη µετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και ενίσχυση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. 
Τα ΣΒΑΚ αποτελούν τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άµεσο µέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων της Αυτοδιοίκησης, καθώς και των 
άλλων εµπλεκοµένων φορέων για την στρατηγική αντιµετώπιση των θεµάτων βιώσιµης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
Κύριος στόχος είναι η στροφή από τις «Μεταφορές» στην «Προσπελασιµότητα». Ο δεύτερος όρος, που προσδίδει ανθρωποκεντρική διάσταση στο 
σχεδιασµό των µετακινήσεων και του αστικού χώρου, σηµαίνει ότι το ζητούµενο είναι ‘να µπορείς να φτάνεις στον προορισµό σου’ και όχι ‘να µπορείς 
να φτάνεις µε αυτοκίνητο στον προορισµό σου’, αυτό που υποκρύπτει ο όρος ‘Μεταφορές’. Ο πολίτης δεν µεταφέρεται αλλά µετακινείται. Από 
παθητικός µεταφερόµενος αναγνωρίζεται ως ενεργός και υπεύθυνος πολίτης, ο οποίος µε τις µετακινήσεις του ασκείται και σκέφτεται. Κυριαρχεί πλέον 
η θεώρηση ότι κάθε τρόπος µετακίνησης είναι ο καταλληλότερος για κάποια κατηγορία µετακινήσεων και θα πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να την 
υπηρετεί. Για παράδειγµα στα ιστορικά κέντρα και στις γειτονιές, που δικαιούνται ένα υγιές περιβάλλον οι καταλληλότεροι τρόποι είναι το περπάτηµα, 
το ποδήλατο και η δηµόσια συγκοινωνία. 
Αντίθετα από τις συµβατικές τεχνικές προσεγγίσεις του κυκλοφοριακού σχεδιασµού, τα «Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας» δίνουν µεγάλη 
έµφαση στον άνθρωπο και στη συµµετοχή του στο γίγνεσθαι της πόλης. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν πολλά ως προς την νοοτροπία των πολιτών, 
ώστε να επιδεικνύουν πιο υπεύθυνες συµπεριφορές και να αποδέχονται εναλλακτικές του αυτοκινήτου λύσεις που καταναλώνουν λιγότερο χώρο και 
ενέργεια. Τα ΣΒΑΚ δίνουν επίσης έµφαση στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και στην αξιολόγηση. Ειδικότερα αποβλέπουν: 

- ο σχεδιασµός για το αύριο της ευρωπαϊκής πόλης να στηρίζεται στους πολίτες. Κάτοικοι, επισκέπτες, επιχειρηµατίες 
και καταναλωτές αποτελούν µέρος της λύσης γιατί ο σχεδιασµός για τη Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα είναι σχεδιασµός 
για τον άνθρωπο και όχι για την απρόσωπη λειτουργία της πόλης, 

- στον συντονισµό των πολιτικών µεταξύ των διαφόρων αστικών παραµέτρων, όπως πολεοδοµία, µεταφορές, 
περιβάλλον, οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική, υγεία, ασφάλεια, ενεργειακή κατανάλωση κ.λπ., 

- στον συντονισµό µεταξύ των διαφόρων βαθµών Αυτοδιοίκησης, 
- στον συντονισµό µεταξύ των γειτονικών γεωγραφικά ∆ήµων και Περιφερειών, 
- σε ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης της κινητικότητας (οικονοµικά βιώσιµες και αποδοτικές) και που αποφεύγουν τα 

δαπανηρά έργα υποδοµής, 
- στη συνεργασία οµάδων επιστηµόνων διαφορετικών ειδικοτήτων (πολεοδόµων, αρχιτεκτόνων, οικονοµολόγων, 

περιβαλλοντολόγων) και όχι µόνο συγκοινωνιολόγων, όπως συνέβαινε µε τις συµβατικές κυκλοφοριακές µελέτες. 
Τα «Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας» προωθούν επίσης σχεδιασµούς µε µεγάλο χρονικό ορίζοντα χωρίς να υποτιµούν τη σηµασία των 
λύσεων άµεσης εφαρµογής. Λαµβάνουν επίσης υπόψη τους το κοινωνικό κόστος και τα οφέλη, έχοντας ως βασική αρχή ότι κάθε τρόπος 
µετακίνησης πρέπει να εσωτερικεύει το κόστος του και να µη το µεταθέτει στην κοινωνία. 
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Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς έχει συνολική έκταση 781 τ.χλµ. και ακτογραµµή µήκους 254 χλµ, διαρθρώνεται δε σε 5 Τοπικές και σε 66 Τοπικές 
Κοινότητες. Από λειτουργική άποψη, οι βασικές αστικές συγκεντρώσεις µπορούν να  ιεραρχηθούν σε αστικά και ηµιαστικά κέντρα. Στο πλαίσιο του 
ΣΒΑΚ θα πρέπει να ιεραρχηθούν οι ανάγκες ικανοποίησης των αρχών ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού ΣΒΑΚ και να οριοθετηθεί συγκεκριµένη 
«περιοχή µελέτης», η οποία θα αποτελέσει την «περιοχή εφαρµογής» του ΣΒΑΚ. Η οικονοµία του νησιού επικεντρώνεται στον τουρισµό, στο 
εµπόριο, στις κατασκευές και στον πρωτογενή τοµέα. Οι δραστηριότητες αυτές διαµορφώνουν το 50% του τοπικού ΑΕΠ. 
Στα βασικά προβλήµατα του ∆ήµου εντάσσονται ένα  πυκνό µεν αλλά παλαιωµένο επαρχιακό οδικό δίκτυο που απαιτεί συχνές συντηρήσεις, 
έντονες κυκλοφοριακές ροές ως αποτέλεσµα εποχικών ροών επισκεψιµότητας, χαµηλού επιπέδου υπηρεσίες αστικής κινητικότητας και αντίστοιχα, 
περιορισµένοι χώροι στάθµευσης. Τα προβλήµατα αυτά εντείνονται λόγω των ιδιαίτερα έντονων γεωµορφολογικών διαφοροποιήσεων που δεν 
επιτρέπουν την ευχερή πρόσβαση και την λειτουργική ενοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών από το ∆ηµόσιο Τοµέα, την Αυτοδιοίκηση, αλλά και 
από τις επιχειρήσεις. Άρα, η ανάγκη στρατηγικής για την συστηµατοποίηση και στήριξη της µετάβασης από τις «Μεταφορές» στην 
«Προσπελασιµότητα», αναδεικνύοντας την ανθρωποκεντρική διάσταση των µετακινήσεων και της διαβίωσης και χρήσης των υπηρεσιών στον 
αστικό χώρο της Κεφαλλονιάς αποτελεί άµεση και αδήριτη ανάγκη. 
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς προτίθεται να εκπονήσει το «Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας» (ΣΒΑΚ ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς), σε συνεργασία και συµµετοχή των τοπικών φορέων µε στόχους  

- την οικονοµική διάσταση της προσπελασιµότητας σε ένα ενιαίο λειτουργικά αστικό περιβάλλον, µε την «ανοιχτή» 
έννοια του όρου, σχεδιάζοντας και αξιοποιώντας  τις βέλτιστες οικονοµικά λύσεις, 

- τη περιβαλλοντική διάσταση της προσπελασιµότητας, που είναι στενά συνυφασµένη µε τη  βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και, 

- τη διάσταση της κοινωνικής βιωσιµότητας, δηλαδή, την εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης µετακίνησης για όλους, 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συνεκτικού κοινωνικά περιβάλλοντος, µε έµφαση στη συνδυασµένη λειτουργία 
διαδρόµων κίνησης και σηµείων στάσης σε υψηλής ποιότητας δηµόσιους χώρους που προσφέρουν ευκαιρίες 
κοινωνικοποίησης. 

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, θα κωδικοποιηθούν, θα ποσοτικοποιηθούν και θα ενσωµατωθούν οι ανάγκες και οι ροές µετακινήσεων, στο πλαίσιο ενός 
«Συστήµατος Τοπικών Ροών Προσπελασιµότητας», το οποίο θα λάβει υπόψη του τις καθηµερινές ροές µετακινήσεων και τις εποχικές / έκτακτες 
ροές επισκεψιµότητας, κατά υποσύστηµα µεταφοράς και, βεβαίως, την ραγδαία ανάπτυξη του τουρισµού Κρουαζιέρας. 
Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς θα διαρθρωθεί σε δύο Φάσεις: 
• Α’ ΦΑΣΗ: Οριοθέτηση της Περιοχής Μελέτης - Ανάλυση και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 
• Β’ ΦΑΣΗ: Σχέδιο ∆ράσης, ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαλειτουργικότητα του ΣΒΑΚ µε άλλες ∆ράσεις Βιώσιµης Αστικής και Κοινωνικής 
Αναζωογόνησης – Χρηµατοδοτικό Σχέδιο 
Κάθε Φάση θα αντιστοιχεί σε Παραδοτέο, µε την υποβολή και παραλαβή του οποίου θα ολοκληρώνεται η κάθε Φάση. 
Οι ανωτέρω  εξειδικευµένες υπηρεσίες επιχειρησιακού σχεδιασµού υποστήριξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής των «γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισµοί» (άρθρο 2 και 
άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και θα ανατεθούν κατόπιν ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισµού, οι όροι, οι διαδικασίες  και οι 
προϋποθέσεις του οποίου περιγράφονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και θα εξειδικευθούν και ΘΑ; συµπληρωθούν στο πλαίσιο της σχετικής 
∆ιακήρυξης. 

 
  

Άρθρο 2-Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 
1. Η παρούσα διακήρυξη 
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων της υπ΄αριθ.126/2018 µελέτης 
 
4. Η υπ΄αριθ. 126/2018  µελέτη - τεχνική έκθεση 
 

Άρθρο 3ο: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – ∆ηµοσίευση 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της 
διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' 
της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 
68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αρµόδιοι Υπάλληλοι: Παγώνης ∆ιονύσιος/Παγουλάτος  Κωνσταντίνος, Τηλ. 26713-60155/60153)και να ζητήσουν νέο πλήρες 
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς,  Οδός  Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 26713-60156. , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η 
οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι «µέχρι την έκδοση της 
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απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
  
 

Άρθρο 4ο: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
Προσφορές γίνονται δεκτές  στα γραφεία της Αναθέτουσας  Αρχής, στην Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου, T.Κ : 28100 Αργοστόλι,   σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016,  µέχρι την  ….. του µηνός …….. του έτους 2019, ηµέρα …………….. , και ώρα …:00 µ.µ.  Η αποσφράγιση των φακέλων των 
υποψηφίων θα γίνει ακολούθως από την αρµόδια επιτροπή. 
  

Άρθρο 5ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα είναι συνοπτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας- τιµής και θα διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές, τις οποίες θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή µέσω 
νοµίµου αντιπροσώπου, στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε ευθύνη του προσφέροντος µέχρι την αναφερόµενη ηµέρα και ώρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και 
θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε διαγωνιζόµενο. Ορίζεται ότι ο κάθε διαγωνιζόµενος, έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς µόνο για το 
σύνολο των υπηρεσιών. 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών σε ανοιχτή 
συνεδρίαση µετά τη λήξη της παραλαβής τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
 Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής: 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµοσία, παρουσία των διαγωνιζοµένων, κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το ν. 4412/2016, τον κυρίως φάκελο και καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της 
προσφοράς χωρίς σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη. 
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα 
πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχός τους. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συµµετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε µυστική 
συνεδρίαση τη νοµιµότητα και το κύρος των δικαιολογητικών συµµετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, 
δηλαδή αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει 
δεκτοί από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 
διαγωνιζόµενους. Το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται δηµόσια, δηλαδή 
αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
 Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών , ο πρόεδρος ανακοινώνει τον µειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή 
διαγωνισµού, το οποίο αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισµού  περιγράφονται στο άρθρο 8  της Συγγραφής υποχρεώσεων που εµπεριέχονται στη 
διακήρυξη 
 

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

Άρθρο 7ο: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, 
στον συνοπτικό διαγωνισµό, ήτοι: 
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1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις 
της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 
1.1 ∆ήλωση µε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε : 
- επιχειρηµατική δοµή 
- τοµείς δραστηριότητας 
- προϊόντα και υπηρεσίες 
- πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας. 
1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος της υπό ανάθεση υπηρεσίας, 
τότε θα πρέπει να καταθέσει σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 
1.3 Να οργανώσει Οµάδα Έργου, ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της Υπηρεσίας αποτελούµενη κατ΄ελάχιστο από   πρόσωπα    ως εξής: 
Α) Επιστήµονας εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών. Οικονοµολόγος µε µεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη ή/και στις επιστήµες 
των αποφάσεων,  20ετή ελάχιστη εµπειρία σε θέµατα τοπικής ανάπτυξης, χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ. Ειδική εµπειρία στον σχεδιασµό Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε Χωρική ταυτότητα (ΟΧΕ, ΣΟΑΠ κ.λπ.) ή ισοδύναµων αναπτυξιακών σχεδίων. Ειδική εµπειρία στον 
σχεδιασµό ή την αξιολόγηση Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020 
Β)Επιστήµονας εµπειρίας µέχρι 15 έτη. Επιστήµονας (κατά προτίµηση Μηχανικός/Αρχιτέκτονας) µε 10ετή ελάχιστη εµπειρία  σε ζητήµατα οικονοµικής 
αστικής αναζωογόνησης,  εµπειρία σε θέµατα χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασµού, ή γενικότερα  του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.λ.π. 
Γ) Επιστήµονας εµπειρίας µέχρι 10 έτη. Επιστήµονας (Χωροτάκτης) µε 3ετή ελάχιστη εµπειρία  σε ζητήµατα οικονοµικής αστικής αναζωογόνησης,  
αναπτυξιακού σχεδιασµού µε έµφαση στο αστικό περιβάλλον,  γνώση του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.λπ. 
∆)  Επιστήµονας εµπειρίας µέχρι 10 έτη. Επιστήµονας µε εξειδίκευση (M.Sc) σε ενεργειακά ζητήµατα µε 7ετή ελάχιστη εµπειρία  σε ζητήµατα 
αναπτυξιακού σχεδιασµού, οικονοµικής αστικής αναζωογόνησης,  εµπειρία σε θέµατα αναπτυξιακού σχεδιασµού, γνώση του ΕΣΠΑ κ.λπ 
Ε) Επιστήµονας εµπειρίας µέχρι 5 έτη. Επιστήµονας (κατά προτίµηση Πολιτικός Μηχανικός ή Χωροτάκτης) µε µεταπτυχιακή εξειδίκευση σε Βιώσιµη 
Αστική Κινητικότητα 
Στ)  Επιστήµονας εµπειρίας από 10 µέχρι 20έτη. Οικονοµολόγος (M.Sc) – Εµπειρογνώµων µε 10ετή ελάχιστη εµπειρία εξειδίκευση σε οικονοµική και 
λογιστική ανάλυση/ κοστολόγηση και στατιστική τεκµηρίωση/ αναπτυξιακό σχεδιασµό/εξειδικευµένη εµπειρία και γνώση του ΕΣΠΑ 
2. Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου αναδόχου κατά την τελευταία 3ετία (ήτοι, ρητά τα έτη 2015,2016,2017 µε βάση δηµοσιευµένους 
ισολογισµούς), πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του προϋπολογισµού του παρόντος Έργου (µη-συµπ/νου του ΦΠΑ). 
3. Να έχει αποδεδειγµένη σωρευτική εµπειρία µετά το έτος 2014, τουλάχιστον ενός έργου στο καθένα από τα τέσσερα παρακάτω ζητήµατα: 
• γενική εµπειρία στον εθνικό / περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασµό, ιδίως κατά τον σχεδιασµό και αξιολόγηση του ΕΣΠΑ ή/και άλλων ευρωπαϊκών 
πολιτικών, 
• γενική εµπειρία σε δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης του αναπτυξιακού και επιχειρησιακού σχεδιασµού της Αυτοδιοίκησης και των φορέων της, 
• ειδική εµπειρία στην εκπόνηση µελετών ή σχεδίων δράσης ή την υλοποίηση υπηρεσιών που σχετίζονται µε την εκπόνηση αναπτυξιακών ή/και 
χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων της Αυτοδιοίκησης (ΒΑΑ/ΟΧΕ, ΟΧΕ, ΣΟΑΠ, JESSICA κ.λπ.), 
• ειδική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων Συµβάσεων που διέπουν την Αυτοδιοίκηση (Α’ και Β’ Βαθµού). 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία τεκµηρίωσης τουλάχιστον για µία υπηρεσία για κάθε µία εκ των τεσσάρων παραπάνω κατηγοριών. 
Οι συµβάσεις υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν συναφθεί µετά την 01-01-2014 ή εάν έχουν συναφθεί νωρίτερα να έχουν διάρκεια υλοποίησης µετά την 01-
01-2014. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η παραπάνω εµπειρία µπορεί να προκύπτει αθροιστικά από τους συµµετέχοντες 
εταίρους στην Ένωση. 

 
Άρθρο 8ο: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω  
Α.  Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως απεικονίζεται στο 

ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016,   
Β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 

4412/2016.   
Γ. Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε 

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

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

  ∆.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
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1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :  
α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο 
διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς 
και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

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

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

4. Για φυσικά πρόσωπα:  
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.    
Ε.  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 
ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το 
είδος της υπηρεσίας θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος 
 
Ζ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα  

Η. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων(2015-2017), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισµών ή όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση λειτουργίας µικρότερης της τριετίας, ή 

• ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών, ή 
• ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση λειτουργίας µικρότερης του έτους. 

Θ. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 7.1. οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν  
α) Κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας µε τις τυχόν τελευταίες τροποποιήσεις της µέχρι και τον προηγούµενο µήνα αυτού της υποβολής της προσφοράς  
β) Πίνακα των στελεχών τους που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα. 

Α/Α  Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης 
Κοινοπραξίας)  

Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας 
Έργου  

Ρόλος στην Οµάδα Έργου - Θέση 
στο σχήµα υλοποίησης  

    

    

Σε περίπτωση που απαιτείται: Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών τους που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 
Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου  Ρόλος στην Οµάδα Έργου – Θέση στο σχήµα υλοποίησης  

   

   

Οι ανωτέρω πίνακες θα συνοδεύονται από 1)αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόµενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η γενική και ειδική εµπειρία 
αυτών, 2)βεβαιώσεις προϋπηρεσίας καθώς και 3)τίτλους σπουδών ή /και πιστοποιήσεις δεξιοτήτων, για την κάλυψη αυτών που περιγράφονται ως κατ΄ελάχιστον 
απαιτήσεις. Επιπλέον για τους εξωτερικούς συνεργάτες από Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986 υπογεγραµµένη από το αντίστοιχο µέλος της Οµάδας Έργου, 
όπου να δηλώνεται ότι «τα στοιχεία που έχουν αναγραφεί είναι αληθή και ακριβή και ότι σε περίπτωση ανάθεσης δεσµεύεται να απασχοληθεί στο εν λόγω 
Έργο». 
γ) Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής τους µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες), τους τοµείς δραστηριότητας, τα προϊόντα 
και υπηρεσίες, την αναλυτική περιγραφή της τεχνικής υποδοµής τους καθώς και το ιστορικό και την εξέλιξη τους .  
Θ.  Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας του άρθρου 7.3, κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, (ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, 
εφόσον είναι µικρότερος) συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης (µόνο για τα κατ΄ ελάχιστον έργα του άρθρου 7.3), µε αναφορά 
του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται.   
Ο πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

(µήνες) 
ΕΤΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

Π/Υ σε € 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

% 

        

        

Ως στοιχεία τεκµηρίωσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκοµίσει αποδεικτικά ολοκλήρωσης της υλοποίησης των MINIMUM ζητούµενων έργων και 
συγκεκριµένα:  

• Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας, βεβαίωση καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρµόδια 
∆ηµόσια Αρχή.  

• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιωτικός οργανισµός, βεβαίωση ή δήλωση του οργανισµού, η οποία θα βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση του Έργου.   
 
∆ιευκρίνιση : Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης υπογράφουν:  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Στ) ∆εν απαιτείται η συµπλήρωση ΤΕΥ∆ από εξωτερικούς συνεργάτες. 
  
 

Άρθρο 9ο: Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο 
όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courrier) στο 
κτίριο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που στεγάζει το τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Ταχ. ∆ιεύθυνση: 
Πλ. Βαλλιάνου – ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου 1ος όροφος – 28100 - Κεφαλονιά). 
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την 
ορισµένη κατά της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη . Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την προηγούµενη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας. 
∆εν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα . Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 
περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη: 
1.  Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 
2. Όταν περιλαµβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή 
αποκλεισµού. 
3. Είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ 
θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον 
έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 
4. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά ή εναλλακτική 
προσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
5. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση 
τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς. Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι 
είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 
 
Οι Προσφορές υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή : 
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 
προσδιορίζονται στο προηγούµενο άρθρο. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο, µε τη σειρά που ζητούνται στις 
αντίστοιχες παραγράφους. 
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται 
από την παρούσα διακήρυξη. 
Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά 
απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Επωνυµία, δ/νση, τηλ., FAX, e-mail)» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 

«Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ:    (αριθµός, ηµεροµηνία) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ………… 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι έχουν την ίδια ένδειξη και τον τίτλο του φακέλου (π.χ. Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής κ.λ.π.). 
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 
που µπορούν να είναι και σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσηµες 
µεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι µεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο ή από εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα. 
 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης. 
 Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για 
τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων δίδονται συνολικά µε ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που ορίζεται στη 
∆ιακήρυξη. 
 
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα 
απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου προς τις τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 8 της  διακήρυξης. 
 
Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική προσφορά» 
Το περιεχόµενο του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού: 

 
1 Μεθοδολογική Προσέγγιση υλοποίησης της υπηρεσίας (µέχρι 27 σελίδες µε την ρητή επί ποινή αποκλεισµού κατανοµή στις 

επιµέρους Ενότητες της Προσφοράς που ακολουθεί) 
1.1 Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης της    «εργασίας», πληρότητα / ποιότητα παρεχόµενων Υπηρεσιών - Παραδοτέων. Εργαλεία 

Υποστήριξης και περιγραφή - αιτιολόγηση χρησιµοποίησής τους (µέχρι 3 σελίδες) 
1.2 Μεθοδολογία ∆ιάγνωσης της προέλευσης-προορισµού (Π-Π), αξιοποίηση των δεδοµένων της έρευνας και περιεχόµενο του 

«Συστήµατος Τοπικών Ροών Προσπελασιµότητας» (µέχρι 3 σελίδες) 
1.3 Μεθοδολογία Αποτύπωσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης  των χαρακτηριστικών Μετακινήσεων µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς στο 

∆ήµο  (µέχρι 3 σελίδες) 
1.4 Μεθοδολογία «µετάβασης» από την αξιολόγηση και ιεράρχηση προβληµάτων στον καθορισµό των Αναγκών και των Στόχων 

Στρατηγικής ΒΑΚ(µέχρι 3 σελίδες) 
1.5 Μεθοδολογία ∆ιαβούλευσης και αξιολόγησης και αξιοποίησης  των αποτελεσµάτων της(µέχρι 3 σελίδες) 
1.6 Μεθοδολογία εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας-ΣΒΑΚ (µέχρι 3 σελίδες) 
1.7 Χρηµατοδοτικό Σχέδιο – ∆ιακυβέρνηση – Βιωσιµότητα – Αναµενόµενα Αποτελέσµατα. Κατευθύνσεις για τις επόµενες Φάσεις και 

∆ράσεις του ΣΒΑΚ(µέχρι 4 σελίδες) 
1.8 ∆ιάγραµµα υλοποίησης - Οργάνωση Παραδοτέων (µε έµφαση στις επιµέρους ενότητες και στο πλαίσιο παρακολούθησης του 

Έργου) (µέχρι 3 σελίδες) 
1.9 Πρόσθετες αναγκαίες Υπηρεσίες (µέχρι 2 σελίδες) 
2 Οµάδα «Εργου» (µέχρι 12 σελίδες, εκτός των αναλυτικών βιογραφικών, µε την ρητή επί ποινή αποκλεισµού κατανοµή στις 

επιµέρους Ενότητες της Προσφοράς που ακολουθεί) 

2.1 Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης της υπηρεσίας - Κατανοµή Α/Μ ανά Φάση (µέχρι 4 σελίδες) 
2.2 Στελέχωση, διαθεσιµότητα και καταλληλότητα του Υπεύθυνου «εργασίας» (µέχρι 4 σελίδες) 
2.3 Στελέχωση, διαθεσιµότητα και καταλληλότητα της Οµάδας «εργασίας» (µέχρι 4 σελίδες) 

 
Προσφορά που δεν θα τηρεί την παραπάνω κύρια δοµή περιεχοµένων και πλήθος σελίδων ανά Ενότητα και Υποενότητα δεν θα αξιολογείται και στο 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα θεωρείται απορριπτέα. 
Η Ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση της «υπηρεσίας»» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει 
να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί: 
1. στην τεκµηρίωση της ολοκληρωµένης αντίληψης και της περιβάλλουσας της εργασίας του υποψήφιου Αναδόχου για τις απαιτούµενες υπηρεσίες, 
2. στην τεκµηρίωση της επάρκειας της προτεινόµενης µεθοδολογίας υλοποίησης της υπηρεσίας, 
3. στον τρόπο αντιµετώπισης ειδικών θεµάτων της  υπηρεσίας, όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα και αντιστοιχούν στις υπηρεσίες / 
λειτουργίες του Αναδόχου. 
4. στη στρατηγική που προτίθεται να χρησιµοποιήσει σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου και την αναλυτική προσέγγιση που θα 
ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.). Επίσης, στις διαδικασίες µεταφοράς τεχνολογίας - τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας µε το 
προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις συντονισµένες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει µε άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο 
πρόσβασης σε σχετικές µε την Υπηρεσία πηγές πληροφοριών. 
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5. οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται 
στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
Η Ενότητα «Οµάδα Υπηρεσίας» αναφέρεται στην Οµάδα Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης (ΟΥΤΥ) και θα περιλαµβάνει: 
6. Αναλυτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας των στελεχών που θα εµπλακούν στην Υπηρεσία , µε σαφή αναφορά στον τρόπο 
οργάνωσης και διοίκησης της Υπηρεσίας και στην τεκµηριωµένη κατανοµή των Α/Μ ανά Φάση 
7. Αναφορά στο βαθµό εµπλοκής του Υπευθύνου Υπηρεσίας ανά φάση και επιµέρους εργασία της Υπηρεσίας. 
8. Αναλυτική αναφορά ως προς την Οµάδα Υπηρεσίας σχετικά µε την εξειδίκευση του ρόλου των Μελών της στην Υπηρεσία , το εύρος εµπλοκής τους 
στην υλοποίησή του, τη συµπληρωµατικότητα και συνέργεια των ρόλων και τη βέλτιστη κάλυψη του συνολικού εύρους των απαιτήσεων της Υπηρεσίας, 
ανά φάση και επιµέρους εργασία της Υπηρεσίας. 
Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική προσφορά» 
Ο φάκελος οικονοµικής Προσφοράς θα περιέχει συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, που θα 
εµπεριέχεται στη διακήρυξη. 

Άρθρο 10ο: Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό επί τουλάχιστον τρεις (3) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εξήντα ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα 
παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους διαγωνιζόµενους, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της αρχικής. Σε περίπτωση 
µη αποδοχής της παράτασης, οι µη αποδεχόµενοι δεν συµµετέχουν στη συνέχεια του διαγωνισµού και τους επιστρέφονται, χωρίς να ανοιχθούν, οι 
φάκελοι προσφοράς τους και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Άρθρο 11ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας- Παραδοτέα 
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας  είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς και οι εγκαταστάσεις του αναδόχου. Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 
πέντε (5) µήνες από την επόµενη της υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική 
µελέτη. 
Τα Συµβατικά Παραδοτέα έχουν ως εξής: 
 
1. Παραδοτέο Ι: Οριοθέτηση της Περιοχής Μελέτης - Ανάλυση και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης, Κωδικοποίηση και αποτίµηση των ροών 
µετακινήσεων (Σύστηµα τοπικών ροών Προέλευσης-Προορισµού). 
Το Παραδοτέο Ι θα παραδοθεί σε 3,0 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. 
Στο Παραδοτέο Ι θα εξετασθούν τα ακόλουθα: 
• Α1- Συλλογή και αξιολόγηση διαθέσιµων δεδοµένων & βιβλιογραφίας 
• Α2 – Καταγραφή Οδικού ∆ικτύου και Χρήσεων Γης – Οριοθέτηση «Περιοχής Μελέτης» του ΣΒΑΚ 
• Α3- ∆ιάγνωση της προέλευσης-προορισµού (Π-Π)  
• Α4- Αποτύπωση των χαρακτηριστικών Μετακινήσεων µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς στο ∆ήµο   
• Α5- Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης σε συνδυασµό µε τα νέα δεδοµένα για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, εντοπισµός, αξιολόγηση και ιεράρχηση 
προβληµάτων, Καθορισµός Αναγκών και Στόχων Στρατηγικής 
• Α6-Προκαταρκτική Πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας – Οργανωτικό Πλαίσιο και διαδικασίες ∆ιαβούλευσης 
Τα παραπάνω αποτελούν Ενότητες του Παραδοτέου, το περιεχόµενο των οποίων αναλύθηκε στο άρθρο 1 της παρούσας Συγγραφής. 
 
2. Παραδοτέο ΙΙ: – Στρατηγικό Σχέδιο και Σχέδιο ∆ράσης Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας - ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαλειτουργικότητα του ΣΒΑΚ µε άλλες 
∆ράσεις Βιώσιµης Αστικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης – Χρηµατοδοτικό Σχέδιο 
Η εκπόνηση του Παραδοτέου ΙΙ θα διαρκέσει δύο µήνες.  Το συγκεκριµένο συµβατικό χρονικό διάστηµα που συµπίπτει µε την εκκίνηση της Β’ Φάσης 
γίνεται µε γραπτή εντολή της Αναθέτουσας Αρχής. Η εντολή αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την παραλαβή του 1ου 
Παραδοτέου. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη διαβούλευση. 
Το Παραδοτέο ΙΙ θα παραδοθεί σε 5,0 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. 
Στο Παραδοτέο ΙΙ θα εξετασθούν τα ακόλουθα: 
• Β1-Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας-ΣΒΑΚ 
• Β2 – Χρηµατοδοτικό Σχέδιο – ∆ιακυβέρνηση – Βιωσιµότητα – Αναµενόµενα Αποτελέσµατα. Κατευθύνσεις για τις επόµενες Φάσεις και ∆ράσεις του 
ΣΒΑΚ 
Τα παραπάνω αποτελούν Ενότητες του Παραδοτέου, το περιεχόµενο των οποίων αναλύθηκε στο άρθρο 1 της παρούσας Συγγραφής. 
 
 

Άρθρο 12ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Όπως ήδη αναφέρθηκε η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφοράς βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιµής, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5 άρθρου 86 του ν. 4412/16 για τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης παροχής υπηρεσιών. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε 
γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως, έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα 
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή 
συµβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 
Αποκλείονται του διαγωνισµού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισµένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα δικαιολογητικά, 
τεχνικά  και τα οικονοµικά στοιχεία. 
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12.1 Αποσφράγιση ∆ικαιολογητικών 
1 .  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και µονογράφεται κατά φύλλο. Στην 
αποσφράγιση µπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους. 
2. Η εξέταση των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων µε βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και η αποδοχή του 
προσφέροντος στο διαγωνισµό, µπορεί να γίνει στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία 
συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο και κοινοποιεί στους υποψηφίους αναδόχους. 
3. Η πρώτη φάση του διαγωνισµού ολοκληρώνεται µε την σύνταξη και ανακοίνωση στους διαγωνιζόµενους του 1ου Πρακτικού της Ε.∆. Σε 
περίπτωση που σε αυτό το στάδιο προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών ως απαράδεκτες , η επιτροπή στο σχετικό πρακτικό τεκµηριώνει τους 
λόγους της απόρριψης. 
4. Εφόσον υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται για αυτές στο αποφαινόµενο όργανο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς το οποίο 
αποφασίζει σχετικά. 
Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές µετά την εξέταση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από το διαγωνισµό και η προσφορά 
επιστρέφεται πριν την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
12.2 Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών 
Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται µόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει του 
υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η αποσφράγιση γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε σχετική ανακοίνωση που θα 
τους αποσταλεί µε fax ή έγγραφο, ή γίνεται σε συνέχεια της προηγούµενης διαδικασίας.  
1.  Κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µονογράφεται κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση 
µπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους. 
2. Η εξέταση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνονται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο και κοινοποιεί στους υποψηφίους αναδόχους. 
3. Η δεύτερη φάση του διαγωνισµού ολοκληρώνεται µε την σύνταξη και ανακοίνωση στους διαγωνιζόµενους του 2ου Πρακτικού της Ε.∆. Σε 
περίπτωση που σε αυτό το στάδιο προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών ως απαράδεκτες, η επιτροπή στο σχετικό πρακτικό τεκµηριώνει τους 
λόγους της απόρριψης. 
4. Εφόσον υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται για αυτές στο αποφαινόµενο όργανο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς το οποίο 
αποφασίζει σχετικά. 
 
12.3 Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών 
Στην συνέχεια προχωρεί στην Αποσφράγιση των φακέλων της Οικονοµικής Προσφοράς. Η αποσφράγιση γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε fax ή έγγραφο, ή σε συνέχεια των προηγούµενων διαδικασιών. Κατά την 
αποσφράγιση µπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους ή εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα 
και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µονογράφεται κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζοµένων, 
Στην περίπτωση που οι οικονοµικές προσφορές παρουσιάζουν τιµή που το συγκριτικό κόστος (median) είναι µικρότερο του 90% του µέσου όρου του 
συγκριτικού κόστους των αποδεκτών (επιλέξιµων) Οικονοµικών Προσφορών, οι προσφερόµενες τιµές κρίνονται ως υπερβολικά χαµηλές σε σχέση µε 
τη διασφάλιση της ποιότητας των ζητούµενων εξειδικευµένων υπηρεσιών και οι συγκεκριµένες προσφορές θα απορρίπτονται. Η διαδικασία 
αξιολόγησης θα συνεχισθεί µε τις υπόλοιπες «επιλέξιµες» κατά την ανωτέρω έννοια οικονοµικές προσφορές. 
Η τρίτη φάση του διαγωνισµού ολοκληρώνεται µε την σύνταξη και ανακοίνωση στους διαγωνιζόµενους του 3ου Πρακτικού της Ε.∆. Σε περίπτωση που 
σε αυτό το στάδιο προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών ως απαράδεκτες , η επιτροπή στο σχετικό πρακτικό τεκµηριώνει τους λόγους της 
απόρριψης. 
Επισηµαίνεται ότι  σύµφωνα µε την κατά την παρ. 18 άρθρου 107 του Ν. 4497/13-11-2017 τροποποίηση της παρ. 4 άρθρου 100 του Ν. 4412/17, «4 
Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια 
αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Ειδικά, για τις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που 
δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης…..».    
Εφόσον υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται για αυτές στην Προϊσταµένη Αρχή η οποία και παραπέµπει αυτές στην σχετική 
Επιτροπή. 
 
12.4 Απόφαση Κατακύρωσης 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα υποβάλει τα ενοποιηµένα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του 
διαγωνισµού, στην Προϊσταµένη Αρχή για την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. 
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.  

 

12.5. Διαδικασία Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 

Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Οµάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθµολόγηση και 
κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύµφωνα µε τον τύπο: 
U = σ1.K1 +σ2 .Κ2+..+σν .Κν 
όπου: 
«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1. 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθµολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά 
αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθµολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.   
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην παράγραφο που ακολουθεί. 
 
12.6 Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 
Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγµατοποιείται, µε την χρήση κριτηρίων και σταθµισµένης βαθµολογίας. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε 
κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε 
προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 
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Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται 
από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθµολογία όπως 
προκύπτει κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού, οι διαγωνιζόµενοι που θα βαθµολογηθούν 
µε µικρότερη βαθµολογία του 100, έστω και σε ένα κριτήριο αξιολόγησης, επειδή η τεχνική τους προσφορά δεν καλύπτει τα ελάχιστα βαθµολογούµενα 
κριτήρια. 
 
12.7 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Πίνακας:  Οµάδες και Συντελεστές Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστές 
Βαρύτητας 

1 Μεθοδολογική Προσέγγιση υλοποίησης της υπηρεσίας  65% 

1.1 Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης της    «εργασίας», πληρότητα / ποιότητα παρεχόµενων 
Υπηρεσιών - Παραδοτέων. Εργαλεία Υποστήριξης και περιγραφή - αιτιολόγηση χρησιµοποίησής τους  

10% 

1.2 Μεθοδολογία ∆ιάγνωσης της προέλευσης-προορισµού (Π-Π), αξιοποίηση των δεδοµένων της έρευνας 
και περιεχόµενο του «Συστήµατος Τοπικών Ροών Προσπελασιµότητας»  

5% 

1.3 Μεθοδολογία Αποτύπωσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης  των χαρακτηριστικών Μετακινήσεων µε τα 
µέσα µαζικής µεταφοράς στο ∆ήµο   

8% 

1.4 Μεθοδολογία «µετάβασης» από την αξιολόγηση και ιεράρχηση προβληµάτων στον καθορισµό των 
Αναγκών και των Στόχων Στρατηγικής ΒΑΚ 

5% 

1.5 Μεθοδολογία ∆ιαβούλευσης και αξιολόγησης και αξιοποίησης  των αποτελεσµάτων της  5% 
1.6 Μεθοδολογία εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας-ΣΒΑΚ  7% 
1.7 Χρηµατοδοτικό Σχέδιο – ∆ιακυβέρνηση – Βιωσιµότητα – Αναµενόµενα Αποτελέσµατα. Κατευθύνσεις 

για τις επόµενες Φάσεις και ∆ράσεις του ΣΒΑΚ 
10% 

1.8 ∆ιάγραµµα υλοποίησης - Οργάνωση Παραδοτέων (µε έµφαση στις επιµέρους ενότητες και στο πλαίσιο 
παρακολούθησης του Έργου)  

10% 

1.9 Πρόσθετες αναγκαίες Υπηρεσίες  5% 
2 Οµάδα «Έργου»  35% 
2.1 Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης της υπηρεσίας - Κατανοµή Α/Μ ανά Φάση  20% 
2.2 Στελέχωση, διαθεσιµότητα και καταλληλότητα του Υπεύθυνου της Οµάδας Έργου  7% 
2.3 Στελέχωση, διαθεσιµότητα και καταλληλότητα της Οµάδας Έργου  8% 

 
 
12.8. Τελική κατάταξη 

Η εξέταση και αξιολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιµής, θα γίνει µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 
 

( Bi / Bmax ) + 15 * (Kmin/Ki) 
όπου:  
ΒΛΧ η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
Β, η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή 
Κ το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 
Ai το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο A και έπονται οι υπόλοιπες κατά φθίνουσα σειρά. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο   
 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από 
την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο  56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016) 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να καλεί 
εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που 
επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του 
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φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 
ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε 
νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη 
και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 
µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς 
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που 
η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς 
και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, 
είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς. 
 

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

ΑΡΘΡΟ 15ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί µε έγγραφο της να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών από την παραλαβή του  εγγράφου, σε σφραγισµένο φάκελο σε ένα αντίτυπο, τα υπόλοιπα αναφερόµενα 
παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν 
τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, και αφετέρου 
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη 
διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 
παρακάτω.  
5. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση ασάφειας ή ανακολουθίας σχετικής µε την ισχύ ή την ηµεροµηνία έκδοσης των αποδεικτικών µέσων των 
υποψηφίων, ισχύουν τα αναφερόµενα στην τροποποιηµένη παρ. 11 άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 
6. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 
την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. Το παρόν 
εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 
τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.  
7. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο της τελικής 
κατάταξης  προσφέροντα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
8.   Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα 
άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως 
επόµενο της τελικής κατάταξης  προσφέροντα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  
α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για το σύνολο της υπηρεσίας, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα 
αυτής.  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την 
ανάθεση της σύµβασης 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 
εξής:  
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  
2. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών  και όχι µεγαλύτερο ή µικρότερο. Αρµόδιο 
όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης υπηρεσιών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον  αµέσως επόµενο της τελικής κατάταξης  προσφέροντα. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
4. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 5  αυτής. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται στο κείµενο 
του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία 
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έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης  που 
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  
Κάθε Παράρτηµα της Παρούσας ∆ιακήρυξης αποτελεί αναπόσταστο τµήµα της Σύµβασης. 
5. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον ∆ήµαρχο.  
 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως και πέντε µήνες µετά,  οπότε και µπορούν  να παραληφθούν όλα τα παραδοτέα. ∆ιατηρεί το 
δικαίωµα στην περίπτωση µη παροχής του συνόλου των αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την χρονική διάρκεια που αναφέρεται στην 
παρούσα, να προβεί σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή 
ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόµου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά εάν 
διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε τις 
εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Σε περίπτωση υπηρεσίας παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
β) Παραλήφθηκαν συνολικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
7. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 8. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η 
εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 
υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας 
ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή 
την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
9. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης 
του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και 
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.  
10. ∆εν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου από τον Ανάδοχο για την τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.  
11. Η υπηρεσία παραλαµβάνεται τµηµατικά και βεβαιώνεται από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί 
η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον 
χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 
4412/2016.   
12. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και µε την 
προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% 
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
13. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
14. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 
περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
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16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
17. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  
18. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την υπηρεσία µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό 
από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα. Εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη 
σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή της υπηρεσίας, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που 
εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσίας, η υπηρεσία µπορεί να απορριφθεί. Εάν η υπηρεσία 
απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  
19. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς 
όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
20. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.  
21. Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία 
της παράδοσης και παραλαβής κάθε τµήµατος της υπηρεσίας.  
22. Αν η παραλαβή της υπηρεσίας και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον 
οριζόµενο χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη 
των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία 
που παραλαµβάνει, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.  
23. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την 
σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
24. Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.). Η Α.Α. υποχρεούται να διαθέτει έγκαιρα στον Ανάδοχο τα απαραίτητα στοιχεία και έρευνες, εργασίες, 
µελέτες που έχει στη διάθεσή του και σχετίζονται µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας. Η Α.Α.  υποχρεούται επίσης στην πρόσκληση και κινητοποίηση των 
τοπικών κοινωνικών εταίρων και τη διασφάλιση της συµµετοχής των ωφελούµενων ΑµεΑ, µε βάση την γνώση της τοπικής κοινωνίας.   Υποχρεούται 
επίσης να εξοφλεί τους λογαριασµούς του εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης τους. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω 
χρονικού διαστήµατος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές, επιβαρυνόµενες µε τόκο µε νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας 
υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσµες. 
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατική, η εξόφληση του αναδόχου µπορεί να γίνεται  

τµηµατικά .  
2. Με την Παραλαβή κάθε Παραδοτέου θα αποπληρώνεται στον Ανάδοχο η συµβατική του αµοιβή, ως εξής. 

• µε την παραλαβή του Παραδοτέου Α θα καταβληθεί το 45% του συµβατικού τιµήµατος. 
• µε την παραλαβή του Παραδοτέου Β θα καταβληθεί το υπόλοιπο 55% του συµβατικού τιµήµατος. 

3.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 
 α) Τιµολόγιο() του προµηθευτή.  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής,  Ασφαλιστικής και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας 
γ) Πρωτόκολλο καλής Εκτέλεσης του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου 
δ) Βεβαίωση παραλαβής του τµήµατος της υπηρεσίας από την υπεύθυνη για την εκτέλεση της υπηρεσία οργανική µονάδα 
Η εξόφληση του παραστατικού θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:  
α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση 
ή τις κείµενες διατάξεις  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.  
δ) από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
ζ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο προσφέροντα.   
η) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο προσφέροντα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε.  
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θ) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο προσφέροντα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ι) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται 
στον αµέσως επόµενο προσφέροντα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ια) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και 
η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο προσφέροντα.    
ιβ) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθεί η υπηρεσία, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν την υπηρεσία που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης και σε περίπτωση που έχει αποδεσµευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, 
εφόσον:  
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 23: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των 
προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο 
προσφέροντα. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε 
την περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη 
µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της. 
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.  
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής. 
2. Προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε 

απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης που πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης έχει τουλάχιστον 
διάρκεια ένα (1) µήνα µετά την ηµεροµηνία λήξης (διάρκειας) του έργου. 

4. Σύµφωνα µε την παρ. 7β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική παραλαβή των υπηρεσιών η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
δύναται  αποδεσµεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. 

5. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 
στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
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Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η 
προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

6. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την  
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
7. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητα τους.  
8. Εάν στη βεβαίωση καλής εκτέλεσης αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
9. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών 

του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
10. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση πρέπει 

να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Κατά τα 
λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  

11. Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση 
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 
11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

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

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

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
2. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί υπηρεσιών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου του  
συνοπτικού  διαγωνισµού , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για τη  γενική 
υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε ενδεικτική προϋπολογισθείσα 
συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών στο ποσό των 32.258,06 € πλέον Φ.Π.Α. 7.741,94 € ευρώ, δηλαδή 40.000,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

και  β) Ο διαγωνισµός να διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  τις  
23-07-2019 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  

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

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                        
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  83/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης). 
3)την 532/17062/20-06-2019 απόφαση ∆ηµάρχου για την διάθεση της πίστωσης. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού 
του, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για την ανάδειξη 
αναδόχου για τη  γενική υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» µε ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών στο 

ποσό των 32.258,06 € πλέον Φ.Π.Α. 7.741,94 € ευρώ, δηλαδή 40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 

2) Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πόρους του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
2016» του Πράσινου Ταµείου που έχουν ενταχθεί και είναι  εγγεγραµµένες στον ΚΑΕ 69.7413.01, εγγεγραµµένης πίστωσης 
40.000,00 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2019.  
Γίνονται δεκτές προσφορές, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση  της µε αριθµό 126/2018 µελέτης που συνέταξε η ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς    

 
3). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , τη  
23η Ιουλίου  2019 ηµέρα  Τρίτη  και ώρα  10:00 π.µ. στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου 
επί της οδού  Λ. Βεργωτή 16  Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς: www.kefallonia.gov.gr  

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

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

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   190  /2019  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                              Α∆Α: ΨΓΟΨΩΕ5-05Ι                           

ΘΕΜΑ : 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ TEXNIKOY KAI ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την   συνεδρίαση εισηγούµενη το 6ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης : «7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ TEXNIKOY KAI ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  από  20 -06-2019 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος Προϋπολογισµού της 
∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ TEXNIKOY KAI ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που θέτουν οι διατάξεις για την προεκλογική περίοδο αλλά και την 
ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, την παρούσα χρονική στιγµή, προκειµένου να: 

• Καταχωρηθούν τα παραστατικά παγίας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών και ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων όπου λόγω της νέας διοικητικής διαίρεσης και της νέας δηµοτικής θητείας πρέπει η 
υπηρεσία µας να ολοκληρώσεις τις διαδικασίες απαλλαγής τους έως 14 Αυγούστου 2019. 

• Να ενισχυθεί ο Κ.Α. Εξόδων που αφορά την φιλοξενία εφορευτικών επιτροπών κατά την εκλογική 
διαδικασία της 7ης Ιουλίου 2019. 

• Να καταχωρηθεί ο 4ος λογαριασµός του έργου «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής-
Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα» ποσού 49.069,97 ευρώ, το οποίο χρηµατοδοτείται από την 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες πίστωσης του εν λόγω ποσού 
µαζί µε το ποσό του 3ου λογαριασµού στον ειδικό για το έργο αυτό τραπεζικό λογαριασµό της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

• Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επισκευής σεισµόπληκτου κτίσµατος στη θέση ΣΑ. Λασκαράτου, ΟΤ 
58 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τις υπηρεσιακές 
ανάγκες του ∆ήµου Ληξουρίου. 

• Να υλοποιηθεί το αποφασιστικό της αριθµ. 148/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου µας περί εξώδικου συµβιβασµού προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων. 

• Να πραγµατοποιηθούν εργασίες-προµήθειες απαραίτητες για την οµαλή µετάβαση στη νέα 
διοικητική διαίρεση και την νέα δηµοτική θητεία όπως η συντήρηση και επισκευή κτισµάτων και η 
προµήθεια Server και επίπλων. 

• Να καταχωρηθεί ο 2ος λογαριασµός του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 21ης Μαΐου 
και Ριζοσπαστών ΚΕ2017ΕΠ02200007» όπου έχει κατατεθεί στην υπηρεσία µας καθώς και το 
υπόλοιπο εγκρίσεων βάσει της 2ης εντολής πληρωµής. 

• Την ενίσχυση του κωδικού εξόδων δηµοσιεύσεων προκηρύξεων προκειµένου να καλυφθούν 
δηµοσιεύσεις διακηρύξεων και αποφάσεων συλλογικών οργάνων µέχρι τέλος Αυγούστου. 

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω µεταβολές του Προϋπολογισµού ή και του Τεχνικού 
Προγράµµατος χρήσης 2019: 
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1. -Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.17 µε τίτλο «Πάγιες προέδρων για επείγουσες 
εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού» και διαµορφωµένη 
πίστωση 23.000,000 ευρώ κατά 17.000,00 ευρώ.  
-Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.02 µε τίτλο «Πάγιες προέδρων για προµήθεια 
υλικών για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού» και 
διαµορφωµένη πίστωση 23.000,000 ευρώ κατά 17.000,00 ευρώ.  
-Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.03 µε τίτλο «Πάγιες προέδρων για προµήθεια 
υλικών για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά 
δηµοτικών χώρων» και διαµορφωµένη πίστωση 23.000,000 ευρώ κατά 17.000,00 ευρώ.  
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.18 µε τίτλο «Πάγιες προέδρων για επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 23.000,00 ευρώ µε το ποσό των 51.000,00 ευρώ. 

2. Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6434.01 µε τίτλο «Φιλοξενία εφορευτικών επιτροπών» και 
διαµορφωµένη πίστωση 10.000 00 ευρώ µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ 

3. -Την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.34 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο "Επιχορήγηση για το 
έργο "Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Σταδίου Ανδρέας Βεργωτής" και 
διαµορφωµένη πίστωση 120.049,24 ευρώ, µε το ποσό των 56.430,47 ευρώ. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 61.7336.01 µε τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 
∆ηµοτικού Σταδίου Ανδρέας Βεργωτής» και διαµορφωµένη πίστωση 120.049,24 ευρώ, µε το ποσό 
των 56.430,47 ευρώ. 
- Την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα του Π∆Ε. 

4. -Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.02 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής σεισµόπληκτου 
κτίσµατος το οποίο βρίσκεται στη θέση Α. Λασκαράτου, ΟΤ 58 Ληξουρίου» και εγγραφή πίστωσης 
ποσού 10.062,50 ευρώ. 
-Την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1329.05 µε τίτλο «Ποσό χορηγούµενο από το ∆ηµόσιο ως 
∆ωρεάν Κρατική Αρωγή για την επισκευή σεισµόπληκτου κτίσµατος στη θέση Α. Λασκαράτου, ΟΤ 
58 Ληξουρίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 10.062,50 ευρώ. 
- Την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος χρήσης 2019 µε την εγγραφή του ανωτέρω 
έργου µε χρηµατοδότηση «Κρατική Αρωγή» 

5. Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.15 µε τίτλο «∆απάνες εξώδικου συµβιβασµού µετά την 
αριθµ. 148/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 2.470,00 
ευρώ. 

6. -Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6661.07 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων ∆.Ε. Παλικής (οικοδοµικά υλικά, χρώµατα, υδραυλικά υλικά κλπ.)», διαµορφωµένη πίστωση 
4.000,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ προκειµένου για την 
επισκευή του κτιρίου του Κέντρου Νεότητας και της βιβλιοθήκης ∆αµωδός για την στέγαση των 
υπηρεσιών του ∆ήµου Ληξουρίου. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7134.00 µε τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά» και διαµορφωµένη πίστωση 15.000,00 ευρώ µε το ποσό των 
6.000,00 ευρώ. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7133 µε τίτλο «Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός» και 
διαµορφωµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 
-Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.15 µε τίτλο «Εναλλακτική διαχείριση-ανακύκλωση 
αποβλήτων (µπαζών) από κατεδαφίσεις κτιρίων ή τµηµάτων αυτών & κάθε άλλης εργολαβίας µε 
αντικείµενο καθαιρέσεις µη επικίνδυνων υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις», 
διαµορφωµένη πίστωση 70.181,47 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ κατά 20.000,00 ευρώ και την 
ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7135.03 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης - 
κλιµατισµού» και διαµορφωµένη πίστωση 8.000,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ µε το ποσό των 
6.765,00 ευρώ. 
-Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.08 µε τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΙ ΚΑΤΩΓΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΞΕΝ.CEFALLONIA PALLAS», διαµορφωµένη 
πίστωση 6.765,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 
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7. -Την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.39 µε τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 21ης 
Μαΐου και Ριζοσπαστών ΚΕ2017ΕΠ02200007» διαµορφωµένη πίστωση 200.000,00 ευρώ και 
χρηµατοδότηση Π∆Ε µε το ποσό των 450.966,64 ευρώ 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 64.7336.07 µε τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 21ης 
Μαΐου και Ριζοσπαστών ΚΕ2017ΕΠ02200007», διαµορφωµένη πίστωση 200.000,00 ευρώ και 
χρηµατοδότηση Π∆Ε µε το ποσό των 450.966,64 ευρώ 
-Την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα του Π∆Ε. 

8. Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» µε διαµορφωµένη 
πίστωση 16.000,00 ευρώ κατά 2.000,00 ευρώ. 
 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο 
ποσό των 6.503,84 ευρώ. 

 
Αργοστόλι 19/06/2019 

 
Ο συντάξας                                                                                                      Ο Προϊστάµενος  

 
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                          Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 7ης αναµόρφωσης του Τεχνικού 
Προγράµµατος και  Προϋπολογισµού 2019 και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει από την παράγραφο 1 µόνο την ενίσχυση του Κ.Α 
εξόδων 35.6262.18 για τις πάγιες των Προέδρων, τις παραγράφους 2-3-4-5 ολόκληρες και από την 
παράγραφο 6  δεν ψηφίζει µόνο την µείωση της πίστωσης του Κ.Α εξόδων 30.7336.15 και την 
διαγραφή του Κ.Α εξόδων 30.7336.08 τα υπόλοιπα τα ψηφίζει – καταψηφίζει την παράγραφο 7 και 
ψηφίζει ΛΕΥΚΟ για την παράγραφο 8. 
 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Κωνσταντάκης  ‘Άγγελος –  Παπαδάτος Νικόλαος . 

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 
      την  13/2019  απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019    

� την  υπ αρίθ  18145/4-02-2019 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

 (Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 7ης αναµόρφωσης του Τεχνικού 
Προγράµµατος και  Προϋπολογισµού 2019 και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την  7η αναµόρφωση του Τεχνικού Προγράµµατος και  Προϋπολογισµού 2019 
και  
  εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   191 / 2019                                                           Α∆Α: 6ΠΧΕΩΕ5-∆ΘΒ 
ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 27-05-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 
απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος ασφαλτοτάπητα δηµοτικής 
οδού στη θέση ΠΕΡΝΑΡΙ έως και στη θέση ΠΗΓΗ στην τοπική κοινότητα Σπαρτιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς  » (άρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      7 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 27-05-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος 
ασφαλτοτάπητα δηµοτικής οδού στη θέση ΠΕΡΝΑΡΙ έως και στη θέση ΠΗΓΗ στην τοπική κοινότητα 
Σπαρτιών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς  » (άρθρο 118 του Ν 4412/2016).`έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με τη  178/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: 6Σ8∆ΩΕ5-70Λ) εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  κατά την 
διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Εταιρία ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε 
Με  το µε αριθ. πρωτ.  14691/28-05-2019 έγγραφό µας  προς τον Εργοληπτική Εταιρία ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε  
κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 27-05-2019  ηλεκτρονικής κλήρωσης 
(διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία κληρώθηκε προσωρινός 
ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος ασφαλτοτάπητα δηµοτικής οδού στη 
θέση ΠΕΡΝΑΡΙ έως και στη θέση ΠΗΓΗ στην τοπική κοινότητα Σπαρτιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς  »  
Επειδή   η εν λόγω εταιρία  ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε σύµφωνα µε το αρ πρωτ. 16446/13-06-2019 απαντητικό 
έγγραφο της   δεν αποδέχεται  το  αποτέλεσµα    της ηλεκτρονικής κλήρωσης  ,    σύµφωνα µε το άρθρο 
4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Υποδοµών ,  ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση του 
από  27-05-2019 αποτελέσµατος της από 27-05-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια 
επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας 
ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος ασφαλτοτάπητα δηµοτικής οδού 
στη θέση ΠΕΡΝΑΡΙ έως και στη θέση ΠΗΓΗ στην τοπική κοινότητα Σπαρτιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς  » και γ) την αποδέσµευση συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας   ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε  από 
τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

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

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Υποδοµών 
- την  178/2019 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7333.34  του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση  3.000,00  
ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ.  462/23-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 27-05-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 14691/28-05-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι   του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
- το αρ πρωτ. 16446/13-06-2019 απαντητικό έγγραφο της   Εργοληπτικής Εταιρίας   ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε   
Την εισήγηση της Προέδρου:  

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

α) Την αναίρεση του από  27-05-2019 αποτελέσµατος της από 27-05-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης  
στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την 
απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος ασφαλτοτάπητα 
δηµοτικής οδού στη θέση ΠΕΡΝΑΡΙ έως και στη θέση ΠΗΓΗ στην τοπική κοινότητα Σπαρτιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς  » (σύµφωνα µε το άρθρο  118 του Ν 4412/2016)  και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας : ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε  µε Α.Φ.Μ 
997932650  ∆.Ο.Υ  ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις 
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του έτους 2019.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   192  / 2019                                                                    Α∆Α: 62Μ6ΩΕ5-Υ94 
ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 22-05-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 
απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σκαλοπατιών Οικισµού Νυφίου ∆. Ε 
Αργοστολίου»  ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      8 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 22-05-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών  
Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016) έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
 
Με τη  96/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: 6ΙΙΣΩΕ5-5ΒΒ) εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  κατά την 
διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Εταιρία  µε την επωνυµία : 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡ∆ΑΣ &  ΣΙΑ  Ε.Ε . 
Με  το µε αριθ. πρωτ.  14231/22-05-2019 έγγραφό µας  προς τον Εργοληπτική Εταιρία  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ε.ΚΟΡ∆ΑΣ &  ΣΙΑ  Ε.Ε .κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από  22-05-2019  
ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία 
κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών  Οικισµού 
Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου»  
Επειδή   η εν λόγω εταιρία δεν ανταποκρίθηκε  ως προς την αποδοχή του αποτελέσµατος   της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης  ,    σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-
03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών  ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση του από  22-05-2019 αποτελέσµατος της από22-05-
2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο 
Κεντρικό  
Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή 
σκαλοπατιών  Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» και γ) την αποδέσµευση συµµετοχής της  
Εργοληπτικής Εταιρίας   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡ∆ΑΣ &  ΣΙΑ  Ε.Ε .από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις 
επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

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

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Υποδοµών 
- την 96/2019 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7336.17  του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση  6.558,00  
ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 317/18-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης , Α∆Α: 6ΡΣΟΩΕ5-ΤΞ7 
- την από 1-04-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 14231/22-05-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι   του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

α) Την αναίρεση του από  22-05-2019 αποτελέσµατος της από 22-05-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης  
στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την 
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απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών  Οικισµού Νυφίου ∆.Ε 
Αργοστολίου» (σύµφωνα µε το άρθρο  118 του Ν 4412/2016)  και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡ∆ΑΣ &  ΣΙΑ  Ε.Ε 
..µε Α.Φ.Μ 093860769   ∆.Ο.Υ  Μεσσηνίας από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις 
του έτους 2019.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  193  / 2019                                                                    Α∆Α: Ω4Τ6ΩΕ5-ΜΛΠ 
ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από  22-05-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 
απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αργολιθοδοµής στη θέση Αι Γιάννης 
Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου»  ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      9 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από22-05-2019 
ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αργολιθοδοµής 
στη θέση Αι Γιάννης Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» ( άρθρο 118 του Ν 4412/2016) έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με τη  94/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Α∆Α: ΨΗΤΤΩΕ5-Β10) εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  κατά την 
διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Εταιρία : ΜΥΞΑΚΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. 
Με  το µε αριθ. πρωτ.  14224/22-05-2019 έγγραφό µας  προς τον Εργοληπτική Εταιρία : ΜΥΞΑΚΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 22-05-2019  
ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία 
κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αργολιθοδοµής στη θέση 
Αι Γιάννης Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου»  
Επειδή   η εν λόγω εταιρία δεν ανταποκρίθηκε  ως προς την αποδοχή του αποτελέσµατος   της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης  ,    σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-
03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών  ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση του από  22-05-2019 αποτελέσµατος της από 22-05-
2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο 
Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου 
«Κατασκευή αργολιθοδοµής στη θέση Αι Γιάννης Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» και γ) την 
αποδέσµευση συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας   ΜΥΞΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥαπό 
τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2019.   

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

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Υποδοµών 
- την 94/2019 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7336.12  του προϋπολογισµού  2019  του ∆ήµου πίστωση  2.494,00  
ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 321/18-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 22-05-2019 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 14224/22-05-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι   του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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α) Την αναίρεση του από 22-05-2019 αποτελέσµατος της από 22-05-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης  
στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την 
απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή αργολιθοδοµής στη θέση Αι Γιάννης 
Οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου» (σύµφωνα µε το άρθρο  118 του Ν 4412/2016)  και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας : ΜΥΞΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ.µε Α.Φ.Μ 108547955   ∆.Ο.Υ  Κατερίνης  από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες 
κληρώσεις του έτους 2019.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   194  / 2019                                                                   Α∆Α:7ΖΟΒΩΕ5-ΨΡΛ                
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση  
του έργου « Ανάπλαση πλατείας ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ της Τ.Κ ∆ιλινάτων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το 10  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου « Ανάπλαση πλατείας 
ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ της Τ.Κ ∆ιλινάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
Με την 84/2019 Α∆Α: ΨΞΘΗΩΕ5-1Ι9 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτισθήκαν οι όροι του 
παραπάνω διαγωνισµού ο οποίος διεξήχθη τις 14-05-2019 και σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 13572/14-
05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του εν λόγω διαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 171/2019 
Α∆Α:6ΣΠ3ΩΕ5-ΠΦΝ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,κηρύχθηκε ΑΓΟΝΟΣ και αποφασίστηκε η 
επανάληψη του  . 
Ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής  να καταρτίσει τους όρους δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα 
σχέδια προκήρυξης & διακήρυξης και την έγκριση των συνηµµένων τευχών σύµβασης του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
προϋπολογισµού 29.374,97 € σύµφωνα την µε αρίθµ. πρωτ.5789/1-03-2019 εισήγηση του  
Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου για το εν λόγω θέµα   
και αναλυτικά:  

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

                                         ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
                                                                                     ΠΡΟΣ 
                                                  Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
Με την υπ’ αριθ. 370/2018 (ορθή επανάληψη 12/03/2019) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Κεφαλλονιάς παρελήφθη η υπ’ αριθ. 28/2018 µελέτη του ανωτέρου έργου, ως συντάχθηκε και 
θεωρήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που αφορά έργο για την 
ανάδειξη και αναβάθµιση της αν λόγω πλατείας µε στόχο τη βελτίωση του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος του οικισµού όπως αναλυτικά περιγράφονται και αναλύονται στην εν λόγω µελέτη.  

Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 29.374,97 € (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει εργασίες: 
1. Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην νότια πλευρά του οικοπέδου. 
2. Ζαρντινιέρες περιµετρικά της πλατείας. 
3. Επίχρισµα & χρωµάτισµα στο υπάρχον τοιχίο του δρόµου. 
4. Σταµπωτό δάπεδο στον αναβαθµό της πλατείας επιφανείας 65,00 m2. 
5. Επιστρώσεις δαπέδων µε χονδρόπλακες ακανόνιστες, επιφανείας 150,00 m2. 
6. Πέργκολα πολυγωνική επιφανείας 20,00 m2 µε κεραµίδι. 
7. Χρωµατισµοί υπάρχουσας Ξύλινης Στάσης & Πέργκολας. 
8. Παγκάκια – κάδοι απορριµµάτων. 
9. Φυτά θαµνώδης πολυετή.  

Επίσης µε την υπ’ αριθ. 370/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου ο συνοπτικός διαγωνισµός του άρθρου 117 του Ν.4412/16 
και η υποβολή οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων µε το σύστηµα των επί µέρους 
ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16.  
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Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και η δαπάνη 
για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. 30.7332.19 σχετική πίστωση (30.000,00 ) του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. 

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

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης & διακήρυξης 
και την έγκριση των συνηµµένων τευχών σύµβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
«ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» προϋπολογισµού 29.374,97 
€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή  : ∆ήµος Κεφαλλονιάς  
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι   
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 2671360101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 

2671360154 (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 
2671027985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Telefax : 2671022572 
E-mail : kpefani@kefallonia.gov.gr (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 

texnikes2@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Πληροφορίες:  : κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος, τηλ.: 2671022725 

κ. Ελένη Μπενετάτου, τηλ.: 2671022602 
κ. Σπυρίδων ∆ανελάτος, τηλ.: 2671022796 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

1.4 Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

1.5 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. 
Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την      /04/2019 και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για 
το σκοπό αυτό. 

 

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

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

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.kefallonia.gov.gr).  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το σύνολο των τευχών και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής 
τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.    

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 00/00/2019 Προτείνεται 11 ημέρες πριν τον 
διαγωνισμό ημέρα Παρασκευή η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της 

σύµβασης, το αργότερο στις 00/00/2019 4 ημέρες πριν τον διαγωνισμό ημέρα Παρασκευή 
 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε κατάθεσή 
τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι). Σε περίπτωση 
ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον 
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 
 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του  

………………………………………………………………….. 
για το έργο:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την     /   /2019 όπως στο Άρθρο 18 
 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισµό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή  
ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail).  
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 24.2 και 
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β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 
αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 3.2. 
 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 
 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσµη υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 
παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 

 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
 
3.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύµβασης- Ενστάσεις 
 

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 
της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 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. 
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Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά 
µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας 
την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου 
αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των 
εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην 
περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος 
για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης 
και υποβολής τους. 
 
στ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, επικοινωνεί µε 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 
δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του 
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει 
στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο επί 
αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
η) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

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

1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

2. αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

3. αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 

 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
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∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 
µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 
του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
105 και 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
στα γραφεία της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι τηλ. 
2671360154) εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει 
η απόφαση κατακύρωσης. 
 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης ένστασης ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται, επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, µετά από σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, προκειµένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής του άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του ίδιου άρθρου.  
 

Στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται, µε την ίδια 
απόφαση, να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016.  
 
4.3 Ενστάσεις  
4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του 
άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες 
της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
4.3.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του 
πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του 
δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
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4.3.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του 
ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και η δαπάνη για την εν λόγω 

σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. 30.7332.19 σχετική πίστωση (30.000,00) του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   

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

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

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

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
Άρθρο 9:  Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς 
φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να 
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ. αριθ. 298/2019 (Α∆Α: Ω8ΓΨΩΕ5-ΡΝΜ) Απόφαση ∆ηµάρχου για 
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2019. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη α) να καταρτίσουν  τους  όρους  δηµοπράτησης κατά 

τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και να  εγκρίνουν  των 
συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

«ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»Εκτιµώµενης αξίας  29.374,97 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α.  24% ) και την 

διεξαγωγή του διαγωνισµού τις  
23-07-2019. 

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

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  370 /2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- 
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Την  αρίθ. 298/2019 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
4) Την 171/2019 Α∆Α: 6ΣΠ3ΩΕ5-ΠΦΝ απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής περί επανάληψης του 
∆ιαγωνισµού. 
5) την    80  /2019 Α∆Α: ΩΗ31ΩΕ5-81Γ απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση µέσω ΜΗΜΕ∆ για την ανάδειξη αναδόχου του εν λόγω 
διαγωνισµού. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού 
κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και  εγκρίνει  τα  τεύχη δηµοπράτησης του  
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ» ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»Εκτιµώµενης αξίας  29.374,97 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α.  24% )που θα διεξαχθεί σύµφωνα 
:  
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας. 
2). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 
(Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την 23η Ιουλίου  (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 
α. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  

σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας. 
γ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
4) Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του 
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της 
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προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία  αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                 Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                       
                                                                                                                              Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                  
                                                                                                                                      Μινέτος ∆ιονύσιος                                     
                                                                  
      Σοφία Γαρµπή   
      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 


