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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 

                                                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  17ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η  Ιουνίου  2017   ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  127  / 2017                                                       Α∆Α: ΨΠΧΝΩΕ5-ΦΜ5 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

Στο Αργοστόλι σήµερα  την 1 η  Ιουνίου   του έτους 2017, ηµέρα   Πέµπτη   και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  15985/ 26-05-2017 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                            
2. Κουρκουµέλης  Ηλίας  (ΠΑΡΩΝ µέχρι & την 129/2017 απόφαση)                    Ανουσάκης Νικόλαος                                                                              
3   Μιχαλάτος Θεόφιλος  ( ΠΑΡΩΝ  από την 128/2017 µέχρι τέλος)                  ∆ηµητράτος Γεράσιµος  
4.  Παπαδάτος Νικόλαος  
5. Γκισγκίνης Νικόλαος 
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (ΠΑΡΩΝ από την 130/2017 µέχρι τέλος)  
7. Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                         
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στoν   
Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  
εισηγούµενος    το  3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   
Προϋπολογισµού   2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), 
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως 
τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης 
ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. 
(παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη 
υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε 
συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
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Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης 
έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 
250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

118 30/05/2017 14.633,50 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 25/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

119 31/05/2017 1.459,98 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 

120 31/05/2017 1.100,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 

121 31/05/2017 3.000,00 προµήθεια αλατιού (Πολιτική Προστασία) 

122 1/6/2017 125,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

 

        123    1/06/2017   334,80  Μετατόπιση παροχής 3101 9861 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζουν  το  121  αίτηµα  αναγκαιότητας  δαπάνης και σηµειώνει ότι για την 
προµήθεια υπολογιστών έπρεπε να έχει καταρτιστεί µελέτη  στην αρχή του έτους για να διεξαχθεί διαγωνισµός   .  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 

του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 
  τις παραπάνω δαπάνες  

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

Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία. 

 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   128  /  2017                                                    Α∆Α: ΩΥ16ΩΕ5-ΕΙΚ 
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ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον 
Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων 
Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την 
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου 
κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον 
Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 
του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου 
(αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, 
Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 
3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου).  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), 
προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

430 22/05/2017 992,00 
Υπηρεσίες e-postirixis, µέσω της διαδικτυακής 
εφαρµογής για ετήσια χρήση. 00.6452.01 148,00 

431 22/05/2017 9.982,00 Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος ψυχρής ασφάλτου. 30.6262.13 18,00 

432 22/05/2017 2.099,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά. 10.7134.00 2.006,00 

433 22/05/2017 5.000,00 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) (Υπηρεσία Καθαριότητας) 20.6061 0,00 

434 22/05/2017 6.241,45 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 
ένστολου προσωπικού) (Τεχνικές Υπηρεσίες) 30.6061 0,00 

435 22/05/2017 5.000,00 
Παροχές ειδών ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 
(Τµήµα Πρασίνου) 35.6061 0,00 

436 22/05/2017 1.000,00 

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 
ένστολου προσωπικού) (Υπηρεσία ∆ηµοτικού 
Νεκροταφείου) 45.6061 0,00 

437 22/05/2017 8.000,00 

Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 
( ο παρών Κωδικός _x000D_ 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) 
(Υπηρεσίες Τεχνικές) 30.6673.01 0,00 
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438 22/05/2017 8.000,00 

Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 
( ο παρών_x000D_ 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) (Υπηρεσία Καθαριότητας) 20.6673 0,00 

439 22/05/2017 960,02 

Προµήθεια Εξοπλισµού Κέντρου ∆ιηµέρευσης-
Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία 
"ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ 70.7135.05 539,98 

440 22/05/2017 396,80 Προµήθεια ειδών γραφείου. 10.6614 32,98 

441 23/05/2017 43,40 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΕΠΙ∆ΟΣΗ 
ΕΞΩ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ∆Ε∆∆ΗΕ] 00.6116 6.791,08 

442 25/05/2017 43,40 

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών( ΕΠΙ∆ΟΣΗ 
ΕΞΩ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ∆Ε∆∆ΗΕ) ΚΩΝ. 
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ  00.6116 6.747,68 

444 26/05/2017 186,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 10.6462 172,97 

446 29/05/2017 999,44 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΥΡΓΙΟΥ 35.6262.18 22.508,32 

447 29/05/2017 1.315,74 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ΑΜΟΙΒΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 18971 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ , ΧΡΗΣΙ∆ΑΝΕΙΟ 
ΒΙΛΛΑΣ ΑΝΤΥΠΑ(ΥΠΕΡΙΩΝ)) 00.6111 4.147,18 

448 30/5/2017 124,00 
∆ηµοσίευση προκηρύξεων (∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) 10.6462 48,97 

450 31/5/2017 30.785,58 

∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης ΓΕΦΥΡΑ - 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ )- ΕΝΑΝΤΙ 4ου 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 64.7336.01 0,00 

451 31/5/2017 6.009,53 

Επιστροφή χρηµάτων για το έργο "∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε κωδικό 
MIS465676 από το Επιχ. Προγραµ. ""∆υτική Ελλάδα-
Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι" 69.8261.03 0,00 

452 31/5/2017 2.846,05 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή 
απασχόληση εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και 
τρίτων -αποζηµιώσεις 70.8111.00 0,00 

453 31/5/2017 600,00 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΚΡΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2016 20.8116.15 0,00 

454 31/5/2017 5.000,00 
Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 00.8261.01 0,00 

455 31/5/2017 24.000,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς 00.6495.04 0,00 

456 31/5/2017 694,40 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ  35.6262.18 21.813,92 

457 31/5/2017 132,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 35.6262.18 21.681,92 

458 31/5/2017 173,60 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 35.6262.17 22.826,40 

462 31/5/2017 235,60 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΓΑΡΑΤΗΣ 30.6462 5.764,40 

464 31/5/2017 330,00 
Οδοιπορικά έξοδα, διαµονή και ηµερήσια αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων (Κατσωνόπουλου Κ.) 10.6422 685,00 
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465 31/5/2017 200,00 

Οδοιπορικά έξοδα, διαµονή και ηµερήσια αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων (Πάτσε ∆ιονυσία 
συµµετοχή σε σεµινάριο από 6.6 έως 9.6) 10.6422 485,00 

466 1/6/2017 334,80 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 31019861 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20.7335.07 9.665,20 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  :430-433-
434-435-436-439-441-442-444-447-448-452-455-464-465 - 466/2017 και όλες τις πάγιες των Προέδρων. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Παπαδάτος Νικόλαος -Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας-
Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
                                              ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  
Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    129 / 2017                                                      Α∆Α: Ω4ΒΓΩΕ5-6Ρ4       
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 5ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια µελανιών-
µελανοταινιών-Toner έτους 2017.»  ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε την   152 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού για την  Προµήθεια µελανιών-µελανοταινιών-Toner έτους 2017 µε συνοπτικό διαγωνισµό  µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται 
να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017 

προϋπολογισµού 49.934,61  € ευρώ  
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CPV – 30192110-5(ΜΕΛΑΝΙΑ) 
 

 Αριθµός ∆ιακήρυξης:      /2017 
Aργοστόλι : /06/2017 
Αριθ.Πρωτ.: 

                                                                                    Προϋπολογισµός: 49.934,61  €  
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017»προϋπολογισµού 49.934,61  
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 
(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
12. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  
13. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 
14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
15.Την αριθ. 318/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης 
Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
16.  Την υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 
υπ.’αρίθµ. 48165/30-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1690/17-8-2009) και µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 Υπουργική Απόφ. 
(ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 
17. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 
18. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών  
19. Την 152/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό Τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω 
συνοπτικού διαγωνισµού, και την έκκριση της υπ.αριθµ.09/2017 µελέτης . 
 
20. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 
58 & 59 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και την αριθ. 113/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένης αρµοδιότητας(άρθρο 87 παρ.1 κ' 3 
Ν. 3463/06 και άρθρο 59 παρ.1,2,6 & 7 Ν.3852/10) 
21.Την αριθ. /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού, 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
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ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017 συνολικού  προϋπολογισµού 49.934,61  € (Σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια 
τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 
∆ήµος Κεφαλλονιάς  10.6613.02 ποσό 50.000,00 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Τέταρτη 21 Ιουνίου  2017 και ώρα 
10:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 21η  Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να 
αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί 
αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 
15:00 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και τα παραρτήµατά της, που 
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 (Α 147)] 

Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά στους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων και 
προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω 
προµήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. 
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 
πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
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 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 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 
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(τηλ. 26713-60156) 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.Βαλλιάνου , ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ26713-60153/60155 , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 
παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία σηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις 
περιπτώσεις του άρθρου 11 του ίδιου Νόµου. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 

βάσει τιµής 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/06/2017 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 
EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 
για το έτος 2017 

CPV 30192110-5(ΜΕΛΑΝΙΑ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 49.994,61 µε ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  120 ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS III)  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως 
ορίζεται στο Παράρτηµα Ι 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί προµηθειών, Εισφορά 
0,06% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & 
επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) & Εισφορά 0,06% υπέρ 
Α.Ε.Π.Π. (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% 
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΠΑ 24% 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 00000/2017 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥ∆)άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)] 
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆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.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  το αργότερο µέχρι την 21η 
Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί )ή στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  , οδός Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 
28100, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 20η Ιουνίου 2017 και ώρα 
15:00 µ.µ. 
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και 
επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της 
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά 
δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την 20η Ιουνίου  2017 και ώρα 15:00 µ.µ Οι προσφορές αυτές θα 
επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις 
διατάξεις του παρόντος µέσα.  
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία  , δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 21η  Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ.  
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. 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 του αρµόδιου γνωµοδοτικού 
οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση 
συµµετοχής.  
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, 
από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε 
τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του 
διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και 
τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά 
το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους 
απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 
στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 
διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 



 

 

504 

χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.  
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 
του Π.∆. 28/2015.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε 
το Ν. 1497/1984(Α΄188, και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  
γ. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
 

α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και 
στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήεθιας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (αρ.94 του Ν.4412/16) .  
 
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία 
της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας ∆ιακήρυξης (αρ.95 του 
Ν.4412/16) .  

 
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω : 

Α.  Συµπληρωµένο(στα πεδία που είναι απαραίτητο για την εν λόγω προµήθεια) 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 των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε 
αποκλεισµό του συµµετέχοντος 

 
 

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

► ∆ιευκρίνιση : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 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, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν :  

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του 
συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία. 

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

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.  
Στο φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν , τη συµφωνία της 
τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β.  
Στα περιεχόµενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. 
Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωµένων επιτρεπόµενων αποκλίσεων) ή υστέρηση σε σχέση µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54  του Ν. 4412/2016. 



 

 

506 

Σε κάθε περίπτωση για την προσκόµιση των ανωτέρω ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναµων πιστοποιητικών 
αποδεδειγµένα. 
 
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που φέρει και 
ο κύριος φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, η τιµή του προς 
προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για 
παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή οµάδα 
ειδών επί των τιµών µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η 
αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 
προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως οι τιµές 
µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 

 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια, επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής 
(όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης),  για κάθε υποψήφιο προµηθευτή. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η 
συνολική  προσφορά του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα 
παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την τµηµατική πραγµατοποίηση 
και την οριστική  παράδοση των υπό προµήθεια ειδών και την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή του Νοµικού Προσώπου, 
σύµφωνα µε στην Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της 
σύµβασης.  
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε είδους της προµήθειας χωρίς 
ωστόσο οι επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται 
σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής µονάδας  του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ. 
 
6)  Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  Σε 
περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που 
φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών που υπολογίζεται από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες).  Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 
µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί 
φορείς. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓ ΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως 
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εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 
που υποβλήθηκαν από αυτούς .  
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται 
στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

• Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
• Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική 

Προσφορά".  
• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  
• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς.  

• Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχvικώv 
πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη 
διακήρυξη.  

• Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της 
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων 
στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός 
ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό  

α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτών, 
 β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού 
µπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα 
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες 
ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, 
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει 
ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως 
συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της 
τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση 
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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 10ο : 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 δικαιολογητικά 
θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται,  και είναι µικρότερη των 120 
ηµερών. 
ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 
ια) Οικονοµική προσφορά που δεν αποδέχεται το δικαίωµα προαίρεσης 15% του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει 
εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 
73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος 
τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 
προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 

β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα 
µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της 
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χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης 
της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα 
στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών 
µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρακάτω.  

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες  µόνον, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της 
παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών  
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 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για ένα έτος   ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων των υπό προµήθεια ειδών  

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε 
τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόµου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 
του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016 µε τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση τµηµατικής παράδοσης παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
β) Παραλήφθηκαν συνολικά όλα τα είδη 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 προµήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την αρµόδια οργανική µονάδα 
του Νοµικού Προσώπου. 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 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 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. Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά , κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας διοίκησης της 
σύµβασης προς τον ανάδοχο, σε εργάσιµη ηµέρα και ώρα. Αν η ηµέρα παράδοσης δεν είναι εργάσιµη τότε ως ηµέρα 
παράδοσης ορίζεται η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  Ο δε χρόνος παράδοσης που θα ορίζεται στην έγγραφη εντολή 
της υπηρεσίας διοίκησης της σύµβασης, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε(5) ηµερών, ενώ θα λαµβάνεται υπόψη 
και αντικειµενικοί παράγοντες, όπως λ.χ.  η έδρα δραστηριοτήτων του αναδόχου και τα υπαρκτά πρόσφορα µέσα για την 
αποστολή των υπό προµήθεια ειδών προς την έδρα του Νοµικού προσώπου. Θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης 
και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της κείµενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και θα είναι 
σύµφωνο µε τις οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. ∆. 56/1995.  
 
11. Η προµήθεια παραλαµβάνεται τµηµατικά. Συγκεκριµένα η αρµόδια υπηρεσία(επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου Κεφαλλήνιας) 
που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της εκτέλεσης της σύµβασης και εκδίδει 
κάθε απαραίτητο έγγραφο για την παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
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 
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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 τα είδη 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 ποσοστήτων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που 
υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας της προµήθειας που παρασχέθηκε 
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 ποσότητες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
17. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών 
λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της προµήθειας, 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 τα είδη 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 
αρµόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των ειδών , µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια 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, η προµήθεια µπορεί να απορριφθεί. Εάν η προµήθεια 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 προµήθειας 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 τµηµατική παραλαβή της προµήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε τµήµατος της προµήθειας  
22. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα 
στον οριζόµενο χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 
προµηθευτή.  
23. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι 
προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, 
στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατική, η εξόφληση του αναδόχου θα 
γίνεται τµηµατικά και µε ελάχιστη συχνότητα ανά ηµερολογιακό µήνα.  
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την τµηµατική εξόφληση είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις διπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής, Ασφαλιστικής  και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας  
στ) Το Ηµερολόγιο που υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον αρµόδιο Επόπτη (Όταν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, 
τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής) 

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 .  
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Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του 
ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 
3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού:  

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.  
δ) από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
ζ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
η) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  
και όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
θ) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ι) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε.  
ια) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
ιβ) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, 
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προµήθεια, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα προµήθειας 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 προµήθεια  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, επιβάλεται, 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 18ο: 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:  



 

 

514 

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 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 
αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β της 
παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από 
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 
συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά 
από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να 
αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας 
ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την 
ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε 
τροποποίηση ή µη των όρων της. 
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες 
συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς προτείνεται στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της παρούσας τενχικής 
έκθεσης να µη προβλεφθεί εγγύηση συµµετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός µε την προσέλκυση υποψήφιων 
προµηθευτών. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις 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 προµηθειών, ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, για το διάστηµα που ορίζεται 
σε εξήντα (60) ηµέρες από την οριστική παράδοση της προµήθειας.  
4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  
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  
 δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της 
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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 στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσµου.  
 

ΑΡΘΡΟ 21ο: 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 22ο : 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 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα προµήθεια 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. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις 
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.  
3. 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 και τα Παραρτήµατα αυτής, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα µελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το 
έτος 2017. 
Α) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο πλαίσιο:  
1. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
2. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  
3. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».  
4. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις».  
5. Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.  
6. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».  
7. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  
8. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  
9. Το 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 

θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».  
10. Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη 

Ζ’ παράγραφό του.  
11. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  

13. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».  

14. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-7-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 
4046/2012 και άλλες διατάξεις.»  

15. Το Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 87 Α’/23-7-2015) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)» 
16. Τη µε αριθµό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου και ιδίως το 4ο άρθρο της.  

Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να επαυξάνει, όταν και εφόσον κρίνει τούτο ως αναγκαίο, την ποσότητα του προς 
προµήθεια είδους, του αναδόχου υποχρεωµένου να εκτελέσει την προµήθεια όπως θα τροποποιείται, εφόσον η συνολική 
προκαλούµενη αύξηση δεν προκαλεί ούτε υπέρβαση της συνολικής συµβατικής δαπάνης της προµήθειας, ούτε, ιδίως, υπέρβαση της 
συνολικής εγκεκριµένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα προµήθεια.  
Ο ανάδοχος θα υπογράψει σύµβαση µε το ∆ήµο Κεφαλονιάς καθώς οι πιστώσεις προέρχονται και αφορούν τον 
προϋπολογισµό του. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η συνολική δαπάνη συγκεντρωτικά χωρίς ΦΠΑ για το φορέα, ήτοι το ∆ήµο Κεφαλονιάς.,  ανέρχεται σε 
σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά ( 49.934,61 €)  µε ΦΠΑ 24%  και  σε  σαράντα  
χιλιάδες  διακόσια εξήντα εννέα  ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (40.269,85 €)άνευ ΦΠΑ. 
 Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλονιάς σύµφωνα µε τις απαιτούµενες ποσότητες γα το έτος 
2017. 
Ειδικότερα οι απαιτούµενες ποσότητες προµήθειας του φορέα, έχουν ενδεικτικά ως ακολούθως: 
                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ           

 Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

      
1 LEXMARK  E 360 ΤΕΜ. 7 77,24 540.68 

2 LEXMARK  E 460 ΤΕΜ. 10 101,63 1.016,30 

3 HP 505 A ΤΕΜ. 12 55,00 660,00 

4 HP 300 XL cortige ΤΕΜ. 3 30,00 90,00 

5 HP 300 XL DL ΤΕΜ. 6 26,00 156,00 

6 HP 350 XL ΤΕΜ. 24 30,00 720,00 

7 HP 351 XL ΤΕΜ. 10 32,00 320,00 
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8 HP 85 A ΤΕΜ. 6 65,00 390,00 

9 SAMSUNG CLT-K 406 ΤΕΜ. 3 44,72 134,16 

10 SAMSUNG CLT-C 406 ΤΕΜ. 3 44,72 134,16 

11 SAMSUNG CLT-M 406 ΤΕΜ. 3 44,72 134,16 

12 SAMSUNG CLT-Y 406 ΤΕΜ. 3 44,72 134,16 

13 SAMSUNG ML-D 111 ΤΕΜ. 4 40,65 162,60 

14 HP 505 Χ ΤΕΜ. 4 126,02 504,08 

15 HP CB 540 A ΤΕΜ. 11 74,00 814,00 

16 HP CB 541A ΤΕΜ. 5 68,00 340,00 

17 HP CB 542 A ΤΕΜ. 5 68,00 340,00 

18 HP CB 543 A ΤΕΜ. 5 68,00 340,00 

19 HP  CANON  40  black TEM. 10 33,00 330,00 

20 HP  CANON  41  color TEM. 10 28,00 280,00 

21 HP LASERJET 2605 Q 
6000A black 

ΤΕΜ. 10 80,00 800,00 

22 HP LASERJET 2605 Q 
6000A col. 

ΤΕΜ. 18 86,00 1.548,00 

23 HP LASERJET C530 TEM. 4 80,00 320,00 

24 HP LASERJET C531 TEM. 4 80,00 320,00 

25 HP LASERJET C532 TEM. 4 80,00 320,00 

26 HP LASERJET C533 TEM. 4 80,00 320,00 

27 HP officejet 6500 black ΤΕΜ. 3 26,00 78,00 

28 HP officejet 6500 col. ΤΕΜ. 3 11,00 33,00 

29 HP TONER 12A ΤΕΜ. 50 60,00 3.000,00 

30 HP TONER 15A ΤΕΜ. 42 65,00 2.730,00 

31 HP TONER 35A ΤΕΜ. 10 58,00 580,00 

32 HP TONER 49 A ΤΕΜ. 36 65,00 2.340,00 

33 HP TONER 51A ΤΕΜ. 9 96,00 864,00 

34 HP TONER 53X ΤΕΜ. 35 80,00 2.800,00 

35 HP TONER 53A ΤΕΜ. 50 60,00 3.000,00 

36 LEXMARK 14 BLACK TEM. 15 22,00 330,00 

37 LEXMARK 15 COLOUR TEM. 15 24,00 360,00 

38 LEXMARK C500 blacl ΤΕΜ. 5 147,00 735,00 

39 LEXMARK C500 col. ΤΕΜ. 10 132,00 1.320,00 

40 LEXMARK E 250 ΤΕΜ. 6 103,00 618,00 

41 LEXMARK F 260 ΤΕΜ. 3 52,85 158,55 

42 LEXMARK E 240 ΤΕΜ. 3 75,00 225,00 

43 KONICA MINOLTA TN 116 
(281.5X 2 TEM) 

ΤΕΜ. 15 95,00 1.425,00 

44 LEXMARK X E 220-125 
0400 

ΤΕΜ. 5 43,00 215,00 

45 OKI MICROCLINE 3320 ΤΕΜ. 20 8,00 160,00 

46 KONIKA MINOLTA TN 217 
(bizhub 223) 

ΤΕΜ. 2 65,00 130,00 

47 PANASONIC  DP 1520 P ΤΕΜ. 5 52,00 260,00 

48 PANASONIC KX-FAT 411 ΤΕΜ. 80 37,00 2.960,00 

49 PANASONI KX –FAT 88X ΤΕΜ. 80 30,00 2.400,00 

50 Panasonic uf 4100 ΤΕΜ. 3 52,00 156,00 

51 PANASONIC 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ DP -1520P 

ΤΕΜ. 5 52,00 260,00 
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52 RICOH KIKUH TONER 
2220 

ΤΕΜ. 12 32,00 384,00 

53 RICOH-MΓ 15L5 ΤΕΜ. 6 23,00 138,00 

54 SAMSUNG D116 TEM. 5 75,00 375,00 

55 SAMSUNG D117 TEM. 5 75,00 375,00 

56 TOSHIBA StUDIO T 1640 ΤΕΜ. 4 43,00 172,00 

57 KYOCERA TK-6305 ΤΕΜ. 4 130,00 520,00 

        Άθροισµα 
δαπάνης 

40.269,85 

        ΦΠΑ 24% 9.664,76 

        Απαιτούµενη 
δαπάνη 

49.934,61 

 
Ο φορέας θα εκδώσει τη δέσµευση πίστωσης από τον Π/Υ έτους 2017. 
Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς για το έτος 2017,  
Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά  και εφόσον τυγχάνει η ,οριζόµενη στην έγγραφη εντολή της 
υπηρεσίας διοίκησης της σύµβασης ηµέρα να µην είναι εργάσιµη τότε η επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Ο ανάδοχος,  απαιτείται να 
προβαίνει σε έγκαιρη διανοµή προκειµένου τα είδη να παραδίδονται µε τρόπο ώστε να καλύπτονται πάντα οι ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς 
Τα υπό προµήθεια είδη θα πληρούν όλες τις διατάξεις, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της 
κείµενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και θα είναι σύµφωνο µε τις οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. ∆. 56/1995.  

ΙΙ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Τα είδη και οι τιµές όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω, στον  ενδεικτικό πίνακα προϋπολογισµού. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το έτος 2017, Συνολικού 
προϋπολογισµού 49.934,61€( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) 
Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων θα υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, επί ποινή 
αποκλεισµού. 

IV. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο της προµήθειας  -  
Η παρούσα µελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για τις ανάγκες του ∆ήµυ Κεφαλονιάς για 
το έτος 2017,  
Από το συνολικό προϋπολογισµό της προµήθειας, προκύπτει ότι εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και 
διενεργείται µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό.  
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου ορίζεται η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής τηρουµένων των τεχνικών 
προδιαγραφών της προµήθειας και των δικαιολογητικών συµµετοχής που προβλέπει ο Ν. 4412/2016  
ΑΡΘΡΟ 2ο: Νοµικό & Θεσµικό πλαίσιο 
Ισχύουσες διατάξεις  
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 
(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
12. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  
13. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 
14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
15.Την αριθ. 318/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης 
Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
16.  Την υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 
υπ.’αρίθµ. 48165/30-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1690/17-8-2009) και µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 Υπουργική Απόφ. 
(ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 
17. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 
18. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών  
19. Την 152/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό Τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω 
συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
20. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα 
58 & 59 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και την αριθ. 113/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Α/∆ηµάρχων 
21.Την αριθ. /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού, 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Έγγραφα της Σύµβασης  
Τα έγγραφα της σύµβασης όπως ορίζονται από το Ν. 4412/2016 είναι: 
α) Η Σύµβαση 
β) Η ∆ιακήρυξη  
β) Τεχνικές Προδιαγραφές  
γ) Τεχνική Έκθεση  
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός – Τιµές εφαρµογής 
ε) Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου  
ΑΡΘΡΟ 4ο: Εγγύηση συµµετοχής  & Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες 
συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς προτείνεται στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της παρούσας τενχικής 
έκθεσης να µη προβλεφθεί εγγύηση συµµετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός µε την προσέλκυση υποψήφιων 
προµηθευτών. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις 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 προµηθειών, ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, για το διάστηµα που ορίζεται 
σε εξήντα (60) ηµέρες από την οριστική παράδοση της προµήθειας.  
4. Σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική παραλαβή της προµήθειας,  η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να αποδεσµεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τµήµατος της 
προµήθειας που παραλήφθηκε οριστικά. Η εγγυητική αποδεσµεύεται πλήρως µετά την παραλαβή και της τελευταίας 
προβλεπόµενης ποσότητας . 
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. - 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.  
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  
 δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
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,  
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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 στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσµου.  
ΑΡΘΡΟ 5ο: Οικονοµικές Προσφορές 
 1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, η τιµή του προς 
προµήθεια είδους δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για 
παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν επιµέλους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή οµάδα 
ειδών επί των τιµών µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό  
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η 
αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 
προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως οι τιµές 
µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 
στ) Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την 
ανάθεση της σύµβασης. 

 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας 
αρχής  για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προµηθεύσει και να καθοδηγήσει –εποπτεύσει την 
τοποθέτηση του συνόλου των ειδών της παρούσας προµήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς 
σε αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του 
Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή 
µέχρι την πραγµατοποίηση και της οριστικής  παράδοσης και τοποθέτησης των προς προµήθεια ειδών και την παραλαβή τους από 
την αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της 
σύµβασης.  
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.  
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε είδους της προµήθειας χωρίς 
ωστόσο οι επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται 
σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισµού 
χωρίς ΦΠΑ. 
6)  Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών που υπολογίζεται από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  
 
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες).  Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 
µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 
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Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύµβαση  
1. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη..  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Τεχνική 
Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

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

2. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
3. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα 
φαινόµενα που δεν µπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόµενα, 
φυσικές καταστροφές, κλπ) µπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και 
εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης. Οι προθεσµίες που 
συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. 
4. Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για µέγιστο διάστηµα 12 µηνών χωρίς να υπερβαίνει την 31η /12/2017 (µε τις 
επιφυλάξεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016). 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Απαιτούµενος  Εξοπλισµός 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στον Φορέα και στα σηµεία που θα υποδειχθούν από τον φορέα 
υλοποίησης της εν λόγω προµήθειας. 
Σε κάθε περίπτωση  ο Φορέας ευθύνεται µόνον για φθορές και ζηµιές που αποδεδειγµένα οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα (κακή 
χρήση, κλπ). 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος, χώροι και τρόπος παράδοσης  
Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδεται τµηµατικά και  στους χώρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο εκτός εάν έως την 
υπογραφή της σύµβασης προκύψει αλλαγή των χώρων για τον Φορέα. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής τοποθεσία να αναφέρεται στην 
σχετική σύµβαση του αναδόχου µε τον φορέα. Τα υφιστάµενα σηµεία παράδοσης είναι τα ακόλουθα: 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ: Πλατεία Βαλλιάνου ,Αργοστόλι(∆/νση Οικ.Υπηρεσιών-Τµήµα Προµηθειών) 
Σε περίπτωση που ο Φορέας αλλάξει σηµείο υποδοχής της προµήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία επιβάρυνση να 
παραδόσει τα  υπό προµήθεια είδη στο νέο σηµείο υποδοχής της προµήθειας που θα του υποδειχθεί από τον φορέα. 
Ο Φορέας οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον ανάδοχο για την µεταφορά, τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν την απαιτούµενη 
ηµεροµηνία µεταφοράς. 
Τόσο οι συνολικές όσο και οι αντίστοιχες αναλυτικές ποσότητες, θα κοινοποιηθούν στον προµηθευτή της παρούσας προµήθειας 
µαζί µε την πρόσκληση για την υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης.  
Με βάση αυτές τις καταστάσεις θα µπορεί ο προµηθευτής να παραδίδει την ακριβή ποσότητα.  

ΑΡΘΡΟ 10ο : Εκτέλεση της Σύµβασης – Τµηµατική & Οριστική Παραλαβή  
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.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 
του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
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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 τµηµατικής παράδοσης παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
β) Παραλήφθηκαν συνολικά όλα τα είδη 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 προµήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από τη ∆ιεύθυνση του Νοµικού 
Προσώπου. 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 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. Η προµήθεια παραλαµβάνεται τµηµατικά. Συγκεκριµένα η αρµόδια υπηρεσία που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης 
βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της εκτέλεσης της σύµβασης και ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής 
προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου..  Ο ανάδοχος εκδίδει το 
απαιτούµενο φορολογικό παραστατικό εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την εκάστοτε τµηµατική παραλαβή της προµήθειας  και 
κατόπιν των απαιτούµενων διαδικασιών.  
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, ήτοι για ένα(1) έτος από την υπογραφή της Σύµβασης είτε έως και την 
εξάντληση των ποσοτήτων ,ως αυτές ορίζονται στον ενδεικτικό πίνακα του προϋπολογισµού της παρούσης, µε την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   
11. 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. 
12. Αν τα είδη 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.  
13. 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 ποσοστήτων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που 
υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας της προµήθειας που παρασχέθηκε 
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 ποσότητες 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.  

14. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
15. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
16. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών 
λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της προµήθειας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 
ως ανωτέρω.  
17. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα είδη 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 
αρµόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των ειδών , µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια 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 
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Παραλαβής, η προµήθεια µπορεί να απορριφθεί. Εάν η προµήθεια απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων 
που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  
18. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της προµήθειας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
19. Η επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις  
 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατική, η εξόφληση του αναδόχου θα 
γίνεται τµηµατικά .  
 
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την τµηµατική εξόφληση είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή.  
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής, Ασφαλιστικής  και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας  

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 :α) 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. και β) κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 
Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το ∆ήµο Κεφαλονιάς και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 
ΑΡΘΡΟ 12ο : Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου – Κυρώσεις  
2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού:  

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.  
δ) από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
ζ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη η συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
η) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  
και όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
θ) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ι) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε.  
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ια) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
ιβ) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, 
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προµήθεια, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα προµήθειας 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 προµήθεια  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, επιβάλεται, 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 13ο: Υποκατάσταση Αναδόχου  
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η 
τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 
ΑΡΘΡΟ 14ο: Τροποποίηση της Σύµβασης 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόµενα 
που δεν µπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόµενα, φυσικές 
καταστροφές, κλπ) µπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα 
έκτακτα αυτά φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης. Οι προθεσµίες που συντρέχουν στις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
ΑΡΘΡΟ 15ο: Μονοµερής λύση της σύµβασης 
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 16ο :Πληµµελής εκτέλεση 
Εφ’ όσον το προς προµήθεια είδος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να το αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
ΑΡΘΡΟ 17ο: Φόροι - τέλη – κρατήσεις  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο Κεφαλονιάς 
ΑΡΘΡΟ 18 Ο : Επίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο δίκαιο  
Η παρούσα προµήθεια 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.  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Παπαναστασάτος Γεράσιµος  - Σοφία Γαρµπή –Γκισγκίνης Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας- 
Μιχαλάτος Θεόφιλος και Παπαδάτος Νικόλαος .    
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την    152 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  µε αρ. πρωτ   16462  /30-05-2017 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης . 
4)  το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού  50.000,00 και διαθέτει  την  αντίστοιχη  πίστωση   από τον Κ.Α 10.6613.02 του 
Προϋπολογισµού 2017και τίτλο  «Προµήθεια µελανιών-µελανοταινιών-Toner έτους 2017.»   
 
2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια µελανιών-µελανοταινιών-Toner έτους 
2017.»  προϋπολογισµού   ευρώ  προϋπολογισµού 49.934,61  € ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 
3.Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 
10:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 21η  Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να 
αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί 
αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 
15:00 
4). 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) 

5) Η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 
31/12/2020 του Ν. 3548/2007, δηλαδή σε µία  ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα.(ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ-ΧΡΟΝΙΚΑ) 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβληθούν  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. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   130  / 2017                                                                        Α∆Α: 66ΟΞΩΕ5-Η09                        

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών 
– χορηγητών για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ 
και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 
ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  εισηγούµενος   το 6o θέµα ηµερήσιας 
διάταξης : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποΐας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των 
κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης ως τον Οκτώβριο 
2017 και των κυλικείων της ΚΕ.∆Η.ΚΕ  και του κοινωνικού παντοπωλείου του Ο.Κ.Α.Π για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων».» θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  το  από  31-05-2017 
σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:              .2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   Αριθµός ∆ιακήρυξης:  

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ                                                                                                      Αριθ.Πρωτ.:                          
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∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
28100 – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ        
Πληρ: Παγώνης ∆ιονύσιος       
Τηλ: 26713-60155/60153 
Fax: 26710-22572 
 

e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 
Κωδικοί CΡV:15000000-8[ΤΡΟΦΙΜΑ], 15555000-3[ΠΑΓΩΤΑ], 15982000-5[ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ], 15911000-7[ΠΟΤΑ], 15981000-
8[ΝΕΡΟ], 15961000-2[ΜΠΥΡΑ] 
 
∆ιακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την «Προµήθεια νερού, 
µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την 
λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  
ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους 
από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» συνολικού προϋπολογισµού 181.427,49€ 
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% & 13% και 148.037,17€ χωρίς ΦΠΑ 24%&13% . 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
2)Τις διατάξεις του Νόµου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου στον 
Νοµαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. . 
3)Τις διατάξεις του Νόµου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄΄) « Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
4)Τις διατάξεις του Νόµου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις» 
5)Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
6)Τον Νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων ….». 
7)Τον Νόµο 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
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8)Το Νόµο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών»    (Προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
9)Την διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 15.6473.01, ποσού 11.641.,08 στον προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  
του Νοµικού Προσώπου «ΟΚΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ». 
10)Την διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 6690.01,  ποσού 8.293,96€, στον προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του 
Νοµικού Προσώπου «Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.» 
13)Την διάθεση πίστωσης από τους  Κ.Α.Ε. 70.6699.01(ποσό 58.000,00€) & 70.6699.02(ποσό 50.000,00) & 70.6699.03(ποσό 
53.500,00€), στον προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

14) Την  αριθ. 154/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την έγκριση της µελέτης και  τον καθορισµό τρόπου 
διενέργειας της προµήθειας µέσω ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
15) Την αριθ.  /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού 
                                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ηλεκτρονικό ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την 
«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 
υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» συνολικού 
προϋπολογισµού 181.427,49 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%&13% και 148.037,17€ χωρίς ΦΠΑ 24%&13%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να 
απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 6) είτε  για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το Νοµικό Πρόσωπο 
ΚΕ∆ΗΚΕ(από Οµάδα 7 έως και Οµάδα 11) είτε για την οµάδα που αφορά το νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ(Οµάδα 12), είτε και για 
οµάδες που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και κάποιο εκ των Νοµικών του Προσώπων,κ.ο.κ., είτε για το σύνολο των 
οµάδων της παρούσης µελέτης(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 12), σε κάθε περίπτωση όµως για τη συνολική 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας για την οποία υποβάλλει προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας της αριθ. 24/2017 Μελέτης του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για το σύνολο των οµάδων 
 που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 6) είτε  για το σύνολο  
των οµάδων που αφορούν το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ(από Οµάδα 7 έως και Οµάδα 11)  
είτε για την οµάδα που αφορά το νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ(Οµάδα 12), είτε και για οµάδες  
που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και κάποιο εκ των Νοµικών του Προσώπων,κ.ο.κ., είτε  
για το σύνολο των οµάδων της παρούσης µελέτης(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 12), σε  
κάθε περίπτωση όµως για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας για την  
οποία υποβάλλει προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό  
προϋπολογισµό της κάθε οµάδας της αριθ. 24/2017 Μελέτης του τµήµατος Προµηθειών της  
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αφορά την συνολική προσφορά για  σύνολο των ειδών   και οµάδων  ανά νοµικό πρόσωπο και όχι την τιµή κατά είδος και 
κατά οµάδα. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η 
∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας  
β) Η 32/2016 ενιαία µελέτη  
γ) Η Οικονοµική Προσφορά 

 
1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 

Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό της ως άνω προµήθειας είναι ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ που έχει τα εξής στοιχεία: 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:∆ΗΜΟΣ ΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 Α.Φ.Μ.: 997627133 

      ∆.Ο.Υ.: AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Κ. 28100 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:26713-60155/60153   
ΑρµόδιοςΥπάλληλος:Παγώνης ∆ιονύσιος  

   e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 

1.2 Τόπος– Χρόνος διενέργειας  του διαγωνισµού 
    

Ο  διαγωνισµός  θα  πραγµατοποιηθεί µε  χρήση  της  πλατφόρµας  του  Εθνικού   Συστήµατος 
 

Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος ύστερα από 
κανονική προθεσµία των προβλεπόµενων ηµερών (ελάχιστη προθεσµία 22 

ηµέρες από  την ηµέρα δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 121  περιπ. α) Παράγραφος 1 του 

Ν.4412/2016)      
      
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 07/06/2017 07/06/2017  26/06/2017 01/07/2017 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 

      
 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα υποβολήςπροσφοράς στο 
σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
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παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι η Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας  του Μύρτου και για τη 
λειτουργία του κυλικείου της παραλίας του Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως 
Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων 
Η προµήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισµό 181.427,49€ µε ΦΠΑ 24% & 13% . Αναλυτικότερα οι 
προµήθειες χωρίζονται στις εξής οµάδες(άρθρα): 
 

� Οι ενδεικτικές τιµές του προϋπολογισµού έχουν διαµορφωθεί  σύµφωνα µε την προηγούµενη εµπειρία του 
∆ήµου(περσινός διαγωνισµός) και κατόπιν έρευνας  

� Σηµειώνεται ότι όπου αναγράφεται επώνυµο προϊόν, η ονοµασία αυτή είναι ενδεικτική . Τονίζεται  δε ότι η 
αναφορά της επώνυµης εµπορικής ονοµασίας σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού 
άλλης προσφοράς. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων για την ορθή κατανόηση 
των απαιτούµενων προδιαγραφών. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εµπορικής ονοµασίας (µάρκας) τότε 
θα πρέπει να τεκµηριώνεται από τον προσφέροντα ότι το είδος είναι ισοδύναµο ή και καλύτερο καλύτερο 
από το ζητούµενο 

 
Τα υπό προµήθεια είδη(ανά Οµάδα/άρθρο) είναι: 
                    ΟΜΑ∆ΕΣ , από 1 έως και 6(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ)  
 

ΟΜΑ∆Α 1η-∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
CPV:15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

A/A Είδος  Μονάδα  ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση 

Τιµή 
µονάδος  

συνολο  ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΚΡΟΥΑΣΣΑΝ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ 85   
ΓΡΑΜ 

τεµάχια 800 0,6 480,00 24% 115,20 595,20 

2 ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ  ( 16 ΤΕΜ.)  
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

ΚΙΒΩΤΙΑ  350 17 5950,00 24% 1428,00 7378,00 

3 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ  800 0,68 544,00 24% 130,56674,56 

4 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ  900 0,8 720,00 24% 172,80 892,80 

5 ΠΙΤΣΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ  800 1,1 880,00 24% 211,20 1091,20 

6 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ  800 0,7 560,00 24% 134,40 694,40 

7 ΨΩΜΑΚΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ  800 0,28 224,00 24% 53,76 277,76 

8 ΝΕΣ ΚΑΦΕ(στιγµιαίος καφές)  
2750 ΓΡΑΜ. ή άλλο οµότιµο  

τεµάχια 40 52 2080,00 24% 499,20 2579,20 

9 ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ 
ΚΑΦΕ  200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

τεµάχια 8 7 56,00 24% 13,44 69,44 

10 ΜΠΑΓΚΕΤΑ  ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  τεµάχια 6000 1 6000,00 24% 1440,00 7440,00 

11 ΓΑΛΑ ΜΕΡΙ∆Α ( 48Χ41)  τεµάχια 900 0,72 648,00 13% 84,24 732,24 

12 ΚΑΦΕΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   τεµάχια 90 8 720,00 24% 172,80 892,80 

13 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ  ΚΙΛΑ 100 5 500,00 13% 65,00 565,00 

14 ΤΥΡΙ  ΣΕ ΦΕΤΕΣ  ΚΙΛΑ 50 6,5 325,00 13% 42,25 367,25 

15 ΖΑΜΠΟΝ ΣΕ ΦΕΤΕΣ  ΚΙΛΑ 50 4,5 225,00 13% 29,25 254,25 

16 ΚΕΤΣΑΠ  τεµάχια 50 4,6 230,00 24% 55,20 285,20 
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17 ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α  τεµάχια 50 4,25 212,50 24% 51,00 263,50 

18 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΦΑΝΑ 
(50Α∆Α_)  

ΠΑΚΕΤΟ  800 2,00 1600,00 24% 384,00 1984,00 

19 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 2 
ΠΟΤΗΡΙΩΝ  

τεµάχια 900 0,18 162,00 24% 38,88 200,88 

20 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 4 
ΠΟΤΗΡΙΩΝ  

τεµάχια 900 0,25 225,00 24% 54,00 279,00 

21 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΜΠΥΡΑΣ 
(50Α∆Α ) 16 ΟΖ  

ΠΑΚΕΤΟ  200 3 600,00 24% 144,00 744,00 

22 ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ (100Α∆Α)  ΠΑΚΕΤΟ  200 5 1000,00 24% 240,00 1240,00 

23 ΠΩΜΑΤΑ  ΠΟΤΗΡΙΩΝ 
(100Α∆Α)  

ΠΑΚΕΤΟ  50 5 250,00 24% 60,00 310,00 

24 ΜΕΜΒΡΑΝΗ  3ΟΜ. τεµάχια 10 5 50,00 24% 12,00 62,00 

25 ΑΛΟΥΜΙΝΑΧΑΡΤΟ ( 25 Μ.)  τεµάχια 40 2,5 100,00 24% 24,00 124,00 

26 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  
(100Α∆Α) 

ΠΑΚΕΤΟ  20 9,5 190,00 24% 45,60 235,60 

27 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( 20Α∆Α )  ΠΑΚΕΤΟ  100 1,61 161,00 24% 38,64 199,64 

28 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 
(100Α∆Α)  

ΠΑΚΕΤΟ  50 9 450,00 24% 114,00 589,00 

29 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΤΥΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 
1.000ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ  100 4,5 450,00 24% 108,00 558,00 

30 ΓΡΑΝΙΤΑ  ( ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΧΥΜΟΊ )  
5 ΛΊΤΡΩΝ     

ΛΙΤΡΑ 60 53 3180,00 24% 763,20 3943,20 

31 ΓΛΥΚΑ ΤΑΨΙΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ  900 1 900,00 24% 216,00 116,00 

32 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ  ΚΙΛΟ 20 13,32 266,40 24% 63,94 330,34 

33 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ  ΚΙΛΟ 50 0,9 45,00 24% 10,80 55,80 

34 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ ΣΤΙΚ (1000)  ΠΑΚΕΤΟ  15 14,16 212,40 24% 50,98 263,38 

35 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ - ΣΤΙΚ ( 1000)  ΠΑΚΕΤΟ  10 8,5 85,00 24% 20,40 105,40 

36 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1000Α∆Α  τεµάχια 50 13,8 690,00 24% 165,60 855,60 

37 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ  
ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ  250 ΓΡ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 6 6,9 41,50 24% 9,94 51,34 

38 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ  ΚΙΛΟ 148 17 2516,00 24% 603,84 3119,84 

39 ΤΣΙΠΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 12/85 ΓΡΑΜ ΚΙΒΩΤΙΑ  180 10 1800,00 24% 432,00 2232,00 

40 πατατάκια σε κύλινδρο 
∆ΙΑΦΟΡΑ  18/120 ΓΡΑΜ 

ΚΙΒΩΤΙΑ  50 25 1250,00 24% 300,00 1550,00 

41 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 12αδα τεµάχια 49 19,14 937,86 24% 225,08 1162,94 

42 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ( 50Α∆Α)  ΠΑΚΕΤΟ  900 0,8 720,00 24% 172,80 892,80 



 

 

531 

43 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ( 48 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ )  

κιβώτια 10 33,5 335,00 13% 43,55 378,55 

44 ΚΙΜΑΣ   ΚΙΛΟ  70 11,50 805,00 13% 104,65 909,65 

45 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΟ 280 1 280,00 13% 36,40 316,40 

46 ΜΑΡΟΥΛΙΑ  τεµάχια 400 0,55 220,00 13% 28,60 248,60 

47 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΚΙΛΑ 50 0,5 25,00 13% 3,25 28,25 

48 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 280 0,7 196,00 13% 25,48 221,48 

49 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ  280 0,41 114,80 13% 14,92 129,72 

50 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 30 1,71 51,30 13% 6,67 57,97 

51 ΠΑΤΑΤΕΣ (2,5 κιλα ) 
κατεψυγµένες  

τεµάχια 140 1,36 190,40 24% 45,70 236,10 

52 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (µατσάκια 200 γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,4 20,00 13% 2,60 22,60 

53 ΠΑΓΟΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 39 4,5 175,50 24% 42,12 217,62 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 40.649,66  9349,94 49.999,60 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2η ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

CPV:15555000-3(ΠΑΓΩΤΑ) 

1 
Παγωτά ατοµικά 
κύπελα  

τεµ  3500 1,98 6.930,00 24% 1.663,20 8.593,20 

2 
παγωτά ατοµικά 
πύραυλοι  

τεµ  3000 1,9 5.700,00 24% 1.368,00 7.068,00 

3 
παγωτά ατοµικά 
σάντουϊτς  

τεµ  3000 1,72 5.160,00 24% 1238,4 6.398,40 

4 παγωτοσοκολάτες  τεµ  2000 1,35 2,700,00 24% 648 3.348,00 

5 
παγωτά 
πολυσυσκευασίες  

τεµ  800 5,1 4.080,00 24% 979,2 5.059,20 

6 
παγωτά  διάφορες 
γευσεις  

λίτρο 600 6 3.600,00 24% 864 4.464,00 

7 
παγωτά  διάφορα  
παρφέ γεύσεις 

λίτρο 600 8 4.800,00 24% 1.152,00 5.952,00 

8 παγωτά  διάφορα  λίτρο 500 6,1 3.050,00 24% 732 3.782,00 

9 παγωτά διάφορα λίτρο 438 7,5 3.285,00 24% 788,4 4.073,40 

10 
παγωτά ατοµικά 
ξυλάκια 

τεµάχια 3268 1,6 5.228,80 24% 1254,91 6.483,71 

11 
παγωτά ατοµικά 
γρανίτες 

τεµάχια 2000 1,12 2.240,00 24% 537,6 2.777,60 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 2 46.773,80  11.225,71 57.999,51 
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OMA∆Α 3η-∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

CPV: 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) 

A/A Είδος  
Μονάδ
α  

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή µονάδος  συνολο  φπα ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 
Αναψυκτικά TYΠΟΥ 
COLA  24/330  ( κουτί 
)  

KIB 400 12 4.800,00 24% 1.152,00 5952,00 

2 
Αναψυκτικά  24/330 ( 
κουτί )  

KIB 400 12 4.800,00 24% 1.152,00 5952,00 

3 
Τσαϊ   24/330  ( κουτί 
)  

KIB 200 16 3.200,00 24% 768 3968,00 

4 Σόδα  24/330 γρ.  KIB 20 9,9 198 24% 47,52 245,52 

5 
Χυµοί    διαφόρων 
φρούτων  24/330 ML  

KIB 300 22 6.600,00 24% 1.584,00 8184,00 

6 
Χυµοί    διαφόρων 
φρούτων  27/250 ML 

KIB 300 16 4.800,00 24% 1.152,00 5952,00 

7 
Ισοτονικό ποτό 250 
ml 

τεµ 220 0.98 215,6 24% 51,74 267,34 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 24.613,60  5.907,26 30.520,86 
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  ΟΜΑ∆Α 4η – ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    

cpv: 15911000-7(ΠΟΤΑ)  

A/A Είδος  Μονάδα  

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή 
µονάδος  συνολο  φπα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   

1 
Ποτα  ( ουζο 
0,20 cl )  τεµάχια 100 2,50 250,00 24% 60,00 310,00  

2 
Ποτά ( τύπου 
cambari 0,7 cl )  τεµάχια 20 15,00 300,00 24% 72,00 372,00  

3 
Ποτα ( ΒΟΤΚΑ 
0,7 cl )  τεµάχια 20 15,00 300,00 24% 72,00 372,00  

4 
Ποτα ( τύπου 
Bacardi 1l ) τεµάχια 15 22,00 330,00 24% 79,20 409,20  

5 
Ποτά ( Ουίσκι 
0,7 cl )  τεµάχια 15 15,00 225,00 24% 54,00 279,00  

6 
Ποτά ( Κονιάκ3*  
2 λ)  τεµάχια 15 27,42 411,30 24% 98,71 510,01  

7 
Ποτά  ( ούζο  2λ 
)  τεµάχια 15 15,00 225,00 24% 54,00 279,00  

8 
 

Κρασί( 0,5 λιτ. )  
 

Τεµάχια 
 

105 
 

1,00 
 

105,00 
 24% 

25,20 
 

130,20 
 

 
 

 
   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 2146,30  515,11 2.661,41  

 
 

ΟΜΑ∆Α 5η ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

CPV: 15981000-8(νερό) 

A/A Είδος  Μονάδα  

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή 
µονάδος  συνολο  φπα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
Νερό εµφιαλωµένο 24/0,5 
λιτ ΚΙΒ 1400 3,60 5.040,00 13% 655,20 5695,20 

 
Νερό εµφιαλωµένο  6/1,5 
λιτ. ΚΙΒ 710 1,68 1.192,80 13% 155,06 1347,86 

 
Ανθρακούχο νερό 1 λτ 
6άδα ΚΙΒ 50 4,00 200,00 24% 48,00 248,00 

 
ανθρακούχο νερό 24/330 
ml ΚΙΒ 100 12,00 1.200,00 24% 288,00 1488,00 

 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 7.632,80  1.146,26 8.779,06 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 6η ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

 
  

  cpv:15961000-2(ΜΠΥΡΑ) 

A/A Είδος  Μονάδα  

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή 
µονάδος  συνολο  φπα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 µπύρες 24/330 ΚΙΒ. 400 17,00 6.800,00 24% 1.632,00 8.432,00 

2 
βαρέλι 
µεταλλικό 20λτ ΒΑΡ. 50 50,00 2.500,00 24% 600,00 3.100,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 9.300,00  2.232,00 11.532,00 
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ΟΜΑ∆ΕΣ , από 7 έως και 11(ΚΕ∆ΗΚΕ) 
 

ΟΜΑ∆Α7η ΚΕ∆ΗΚΕ 
CPV:15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ  
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ 
24Χ70 GR   

TEM. 1600 
0,56 896,00 24% 215,04 1.111,04 

2 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ   ΓΕΥΣΗ 
ΡΙΓΑΝΗ 24Χ70 GR   

ΤΕΜ. 1300 
0,56 728,00 24% 174,72 902,72 

3 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
BARDEUE 40* 100GR  

ΤΕΜ.  600 
0,77 462,00 24% 110,88 572,88 

4 ΠΟΠ-ΚΟΡΝ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
81ΓΡΑΜ. 

ΤΕΜ. 1500 
0,72 1.080,00 24% 259,20 1.339,20 

5 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΠΡΙΣ 
115ΓΡ./ΤΕΜ. ή άλλο 
οµότιµο 

ΤΕΜ. 100 
0,27 27,00 24% 6,48 33,48 

6 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ  38 
ΓΡΑΜ. ή άλλο οµότιµο 

ΤΕΜ. 400 
0,28 112,00 24% 26,88 138,88 

7 BAKE ROLLS 14X80 gr 
classiko+PIZZA ή άλλο 
οµότιµο 

ΤΕΜ. 220 
0,81 178,20 24% 42,77 220,97 

8 ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΚΑΨΟΥΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΕΜ. 100 
0,25 25,00 24% 6,00 31,00 

9 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚ. 1 kg  ΚΙΛΑ 4 0,90 3,60 24% 0,86 4,46 
10 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 

ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΟΥ 1lt  

ΤΕΜ. 2 
1,33 2,66 13% 0,35 3,01 

11 
 
 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛ. ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 
ΚΙΛΟΥ  

ΤΕΜ. 3 8,00 
 

24,00 
 

24% 5,76 

29,76 
 

12 ΦΥΣΤΙΚΙ ΤΥΠΟΥ 
ΠΙΝΑΤΣ 3kg  

ΤΕΜ. 2 
8,87 17,74 24% 4,26 22,00 

13 ΜΠΑΡΕΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ 
ΠΑΚΕΤΟ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΩΝ 25 ΓΡΑΜ.) 

ΠΑΚΕΤΟ  20 

2,50 50,00 24% 12,00 62,00 
14 ΓΑΛΑ ΜΕΡΙ∆Α 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΧΤΥ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10 
ΤΕΜΑΧΙΑ)  

∆ΙΧΤΥ 20 

0,85 17,00 24% 4,08 21,08 
15 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  72 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ  

ΤΕΜ. 350 
0,50 175,00 24% 42,00 217,00 

16 ΣΟΚΟΛΑΤΑ  
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  70ΓΡΑΜ 

ΤΕΜ. 100 
0,65 65,00 24% 15,60 80,60 

17 ΤΣΙΖ ΚΡΑΚΕΡΣ Ν8 
1Χ24 ΚΙΒ. ή άλλο 
οµότιµο 

ΤΕΜ. 100 
0,36 36,00 24% 8,64 44,64 

18 ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ 70ΓΡΑΜ 

ΤΕΜ. 100 
0,65 65,00 24% 15,60 80,60 

19 ΤΣΑΙ  ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 
20ΤΕΜ. /ΚΟΥΤΙ 

ΚΟΥΤΙ  3 
1,49 4,47 24% 1,07 5,54 

20 ΚΡΙΣΤΙΝΙΑ ΣΙΤΟΥ ΜΕ 
ΣΟΥΣΑΜΙ 250 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

ΤΕΜ. 50 

1,49 74,50 24% 17,88 92,38 
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21 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 33Χ33 
(ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΕΚΑΤΟ) 

ΤΕΜ. 4 

0,40 1,60 24% 0,38 1,98 
22 ΠΟΤΗΡΙ  ΠΛΑΣΤ ΙΚΟ 

ΝΕΡΟΥ ( 50 ΤΕΜ. ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ) 

ΠΑΚΕΤΑ 
50 0,65 32,50 24% 7,80 40,30 

23 ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ME  ΚΑΠΑΚΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΤΕΜ. 
/ΠΑΚΕΤΟ   

ΠΑΚ. 2 

2,80 5,60 24% 1,34 6,94 
24 ΠΙΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΤΕΜ./ΠΑΚΕΤΟ  

ΠΑΚΕΤΟ  

10 1,10 11,00 24% 2,64 13,64 
25 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΤΥΜΕΝΟ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 
1.000ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ  4 

4,50 18,00 24% 4,32 22,32 
26 ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ  GAS 500 gr  

 
ΤΕΜ. 6 2,82 16,92 24% 4,06 20,98 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 4128,79  990,91 5.119,70 
 

ΟΜΑ∆Α 8η ΚΕ∆ΗΚΕ 
cpv:15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
COLA  24Χ330ΓΡ ΚΙΒ. 

κιβωτια 25 
12,00 300,00 24% 72,00 372,00 

2 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
COLA  LIGHT 24Χ330ΓΡ 
ΚΙΒ. 

κιβωτια 15 
12,00 180,00 24% 43,20 223,20 

3 
 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ(ΚΟΥΤΙ)24χ
330γρ.ΚΙΒ(ΛΕΜΟΝΑ∆Α-
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α,ΓΚΑΖΟΖ
Α) 
 

Κιβωτια 
 

40 
 12,00 480,00 24% 115,20 595,20 

4 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ  ΚΟΥΤΙ 
24X330GR 

κιβωτια 20 
12,00 240,00 24% 57,60 297,60 

5 

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ -
ΜΗΛΟ-ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 1lt 
ΚΙΒ. 

ΤΕΜ. 15 
1,21 18,15 24% 4,36 22,51 

6 
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ   
1,5LT  

ΤΕΜ. 5 
1,05 5,25 24% 1,26 6,51 

7 
ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ  
27X250ML  

κιβωτια 15 
13,00 195,00 24% 46,80 241,80 

8 

TΣΑΙ ΡΟΦΗΜΑ  ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ 24ΤΕΜ 
Χ330ΓΡ/ ΚΙΒ. 

ΚΙΒΩΤΙΑ  4 
15,00 60,00 24% 14,40 74,40 

9 

TΣΑΙ  ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ  ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 
24ΤΕΜ Χ330ΓΡ/ ΚΙΒ 

ΚΙΒΩΤΙΑ 5 
15,00 75,00 24% 18,00 93,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 8 1553,40  372,82 1926,22 
 
 ΟΜΑ∆Α 9(ΚΕ∆ΗΚΕ) 
 cpv: 15911000-7(ΠΟΤΑ) 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
 

ΟΥΙΣΚΥ   0.700ml ΦΙΑΛΗ 5 15,00 
 

75,00 
 

24% 
 

18,00 
 

93,00 
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2 ΚΟΝΙΑΚ 3*2LT  TEM. 1 27,42 27,42 24% 6,58 34,00 

3 Ποτα ( ΒΟΤΚΑ 0,7 cl )  
ΦΙΑΛΗ 2 

15,00 
 

30,00 
 24% 

7,20 
 

37,20 
 

 
  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 9 
132,42 

 
 31,78 164,20 

 
 

 ΟΜΑ∆Α 10(ΚΕ∆ΗΚΕ) 

 cpv: 15981000-8(νερό) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 
ΝΕΡΟ 
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ 
24Χ0,330ΛΤ 
ΚΙΒ. 
 
ΚΙΒΩΤΙΑ  

 
 
3 

12,00 36,00 24% 8,64 44,64 

2 
NEΡΟ 24 Χ 0,5 
ΛΤ  

ΚΙΒΩΤΙΑ  200 
3,60 720,00 13% 93,60 813,60 

3 

ΝΕΡΟ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 6 ΦΙΑΛΩΝ  
Χ1,5LT   

ΚΙΒΩΤΙΑ 30 

1,68 50,40 13% 6,56 56,96 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 10 
  806,40  108,80 915,20 

 
 ΟΜΑ∆Α 11(ΚΕ∆ΗΚΕ) 
  cpv:15961000-2(ΜΠΥΡΑ) 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
 

ΜΠΥΡΑ  
24X330 ML 
 

ΚΙΒΩΤΙΑ 
 

8 
 

17,00 
 

136,00 
 

24% 
 

32,64 
 

168,64 
 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 11 
  136,00  32,64 168,64 

 
 

ΟΜΑ∆Α 12 (ΟΚΑΠ) 
 ΟΜΑ∆Α 12(ΟΚΑΠ) 
 CPV:15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

1 

Aλεύρι για όλες τις 
χρήσεις(συσκευασία των 1000 
γραµ.) 

τεµ. 
1200 0,79 948,00 13% 123,24 1.071,24 

2 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ-ΠΑΣΤΕΣ (συσκευασία 
των 500 γραµ.) 

τεµ 
2400 0,61 1.464,00 13% 190,32 1.654,32 

3 
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ(συσκευασία των 500 
γραµµ) 

τεµ. 
1200 0,79 948,00 13% 123,24 1.071,24 

4 
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ(συσκευασία των 500 
γραµµ) 

τεµ 
1200 1,15 1.380,00 13% 179,40 1.559,40 

5 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ(σε συσκευασία 
των 500 γραµµ.) 

τεµ 
600 1,37 822,00 13% 106,86 928,86 

6 
ΡΕΒΥΘΙΑ(σε συσκευασία των 500 
γραµµ.) 

τεµ 
600 1,39 834,00 13% 108,42 942,42 

7 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ(σε συσκευασία των 
410 γραµµ.) 

τεµ 
3360 0,70 2.352,00 13% 305,76 2657,76 

8 
ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΤΕΜ 

2400 0,59 1.416,00 24% 339,84 1.755,84 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 12 

  10.164,00   1477,08 11.641,08 
 
Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να 
απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Επιπλέον Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του Πρόσωπα δύναται µε βάση τις 
ανάγκες που θα προκύψουν  από την λειτουργία των κυλικείων  ( και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ) να 
τροποποιήσουν  τις υπό προµήθεια  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 6) είτε  για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το Νοµικό Πρόσωπο 
ΚΕ∆ΗΚΕ(από Οµάδα 7 έως και Οµάδα 11) είτε για την οµάδα που αφορά το νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ(Οµάδα 12), είτε και για 
οµάδες που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και κάποιο εκ των Νοµικών του Προσώπων,κ.ο.κ., είτε για το σύνολο των 
οµάδων της παρούσης µελέτης(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 12), σε κάθε περίπτωση όµως για τη συνολική προκηρυχθείσα 
ποσότητα κάθε οµάδας για την οποία υποβάλλει προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό της κάθε οµάδας της αριθ. 24/2017 Μελέτης του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
Το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ ενδέχεται  να µην προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης, στην περίπτωση κατά την οποία 
ολοκληρώσει την µίσθωση των κυλικείων της, σύµφωνα µε την αριθ. 1242/17-05-2017 έγγραφη ενηµέρωση του προέδρου 
της 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε 
περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆ Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 
και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
4.1 Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 
και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXIS Net της Γενικής Γραµµατείας   Πληροφοριακών 

Συστηµάτων εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το Τµήµα 
 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και  

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο

σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το   Τµήµα
 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
1. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 

αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.- είτε ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 
Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους 
στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο 
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ή ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
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Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος 
εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λ αµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013). 
1.2 Περιεχόµενο Ηλεκτρονικών Προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς 
ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη 
«Οικονοµική Προσφορά». 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία  επισυναπτόµενων αρχείων, στο  σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος 
διαγωνισµού. 

∆ιευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των 
αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. 

Σε ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες ∆ήλωση/σεις ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3, 

του Ν4250/14.     

Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν  θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της

προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή  δικαιολογητικών της  οικονοµικής προσφοράς  στον

(υπο)φάκελο “∆ικαιολογητικά συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Οµοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή 
δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οικονοµική Προσφορά”. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό, υποβάλλονται από τον Υποψήφιο 
ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Αυτά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο, διαχωρισµένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισµένους 
 

υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής –  τεχνικής 

προσφοράς» και   «Επιµέρους  έντυπα  οικονοµικής  προσφοράς»,  αντίστοιχα.  Ειδικότερα,  οι 
 

απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία που αφενός υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική 
προσφορά αλλά απαιτείται να προσκοµισθούν 

 

και σε έντυπη µορφή  στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό , εντός της ανωτέρω 

αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 

από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς κλπ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

και στοιχεία, δεν  προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω εντός της προαναφερόµενης   

προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων η µερών, η  ηλεκτρονική προσφορά του  υποψήφιου δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού.  

Τα  κατά  περίπτωση  προσκοµιζόµενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  όπως  περιγράφονται 

ανωτέρω, θα υποβληθούν στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως φάκελο,

όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».    
 
β) Επωνυµία : ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ . 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) 
και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία 
του εκπροσώπου τους. 
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No: //-06-2017 (αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η απόφαση έγκρισης των Τευχών ∆ηµοπράτησης 

ή άλλο διακριτικό γνώρισµα αναφοράς της διακήρυξης) 
 Για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών 

παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων 
των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως 
Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 

 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 
 
 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 
 

• επωνυµία, 
 

• διεύθυνση, 
• αριθµός τηλεφώνου, 
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 
Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το διαγωνισµό, δεν είναι αποδεκτή. 
 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για 

τις  οποίες  δεν  έχει   πραγµατοποιηθεί  κατάθεση  ηλεκτρονικής προσφοράς  στο  σύστηµα)  δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε  

αντίθετη  περίπτωση,  θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόµενοι.  Από το σύστηµα  παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της 
 
εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι 
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά 
 

απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόµενους  προµηθευτές συµπληρωµατικές

πληροφορίες-διευκρινίσεις   ,σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (6)
 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές 
πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε 
τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, 
µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός 
των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Στον (υπο)φάκελο µε την  ένδειξη « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
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ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, η εγγύηση συ µµετοχής,

και όλα τα απαιτού  µενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την

ανάθεση   ∆ηµοσίων   Συµβάσεων.   Συγκεκριµένα,   στον   προαναφερόµενο (υπο)φάκελο

περιλαµβάνονται:        

5.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής       

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσήκοντος,

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής  δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το

ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11  της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτο και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και σύµφωνα µε την παράγραφο β) του άρθρου 93 του Νόµου 4412/2016 και επί

ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :       
1. Εγγυητική συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 
Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης οµάδας στην οποία θα υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος . 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από µία 

οµάδες, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιµέρους οµάδων. 
Τα απαιτούµενα στοιχεία της εγγυητικής συµµετοχής αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσης. 
2.  Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ 
B 3698 - 16.11.2016 όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 
Α)α) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της 
παρούσας διακήρυξης, της 32/2016 µελέτης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων, τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα και επίσης ότι η προσφορά του ισχύει για ενενήντα (90) ηµέρες. 
β) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την περιβαλλοντική , κοινωνικοασφαλιστική 
και εργατική νοµοθεσία που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις, ή ∆ιεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου όπως απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. 
Β) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους (παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016): 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 
και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 
της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Γ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα 
µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις του άρθρου 73 
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παρ. 4 περίπτωση β του Ν.4412/2016 δηλαδή: ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Ε) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι: 
α) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις. 
β) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
γ) δεν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά το άρθρο 74 του Ν. 
4412/2016 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το 
στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 
δ) δεν έχει τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α/2007) (αφορά µόνο νοµικά πρόσωπα). 
ε) ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
στ) ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και έντυπη προσκόµιση, όπου 
απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 80 του 
ίδιου νόµου. 
ΣΤ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το 
ειδικό επάγγελµα τους προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό 
ή κτηνοτροφικό επάγγελµα κατά περίπτωση ( δεν αφορά συνεταιρισµούς) ΄ Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι 
είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, 
ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα . 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 
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 συνεταιρισµού. 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 
Ειδικότερα, ως προς το σηµείο β) της Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ε, 
- σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά το ίδιο το πρόσωπο 
- σε περίπτωση νοµικού προσώπου τη δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο 
α. για το εκπροσωπούµενο από αυτόν νοµικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του ατοµικά 
- σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον 
Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 
 
- σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 
και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. 
3) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
4) 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 του έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση του έργου, 
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, ν. 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 παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, ή η 
εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών 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. 
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6) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα 
φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου 
 
7) 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. 
8) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους, από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
9) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης καθώς και ότι αναλαµβάνει την 
ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των υπό 
προµήθεια ειδών εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύµβαση, στα κτίρα του ∆ήµου και 
στα κτίρια των Νοµικών προσώπων αυτού. 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθµεί, θα τα αντιστοιχίζει 
και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για 
κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή. 
Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. Με την 
υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης σε 
αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι 
συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της 
και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη 
εξετάζεται από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς , η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς αποφασίσει ότι τα 
εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, µε 
προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . ∆ιευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

i. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της 
ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

ii. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή). 

iii. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή). 

 
iv. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα 

πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση 
κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία. 

5.2. Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, 
το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α. 
(ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, 
το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής 
προσφοράς του παραρτήµατος Β. 

Είδη µε ποσοστό έκπτωσης 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του 
συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει 
µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για 
το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 
Τιµές αναφοράς  ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ (τεµ): = 0,59 € (χωρίς ΦΠΑ)  
Παράδειγµα : 
Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 10 % για το υπό 
προµήθεια είδος: ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα 
συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,59 - (0,59 x 0,10) = 0,59 - 0,=0,531€ 
Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω τιµή αναφοράς σύµφωνα µε το παράδειγµα γίνεται για να αποτυπωθεί έµµεσα το ποσοστό 
έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιµή πώλησης. 
Είδη µε χαµηλότερη τιµή : 

Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την συνολική τιµή που προσφέρουν για κάθε οµάδα. 
Παράδειγµα : 
Ο συµµετέχων θα προσφέρει συγκεκριµένες τιµές µονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 
για τις συγκεκριµένες Οµάδες. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή 
προσφοράς την τιµή που προκύπτει ως άθροισµα (προ Φ.Π.Α) των επιµέρους τιµών προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε 
οµάδας. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιµές µονάδος, έχουν αποτυπωθεί έµµεσα στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόµενα από το σύστηµα καθώς και το επισυναπτόµενο έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου, σε µορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόµενης έκπτωσης ή 
η τιµή µονάδος για κάθε είδος της κάθε οµάδας για την οποία συµµετέχει. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του 
ηλεκτρονικού παραγόµενου από το σύστηµα αρχείου της οικονοµικής προσφοράς και του συµπληρωµένου από τον 
προµηθευτή εντύπου οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου, υπερισχύει το παραγόµενο από το σύστηµα. 
(Η προσφορά στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται µε την προσφορά στο 
έντυπο οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ) 
Τιµές: 
Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται  µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το σύνολο της προσφοράς ανά φορέα (%) και 
το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ∆ΕΝ µπορεί να είναι αρνητικό. (Άρθρο 26 παρ.4 περιπτ. β΄ Ν.4412/2016) 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα 
µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική απόψη προσφορά αφορά την συνολική 
προσφορά για το σύνολο των ειδών   και οµάδων  ανά νοµικό πρόσωπο και όχι την τιµή κατά είδος. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Απαγορεύονται οι εναλλακτικές 
προσφορές. 

Επισηµαίνεται ότι: 
 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα . 
 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προαναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

 Περιπτώσεις  προσφορών που  παρουσιάζουν αποκλίσεις  από  τους απαράβατους  όρους  της 
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∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 ∆ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 
 Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο 

όταν αυτές ζητούντα από αρµόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 
Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο . 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προϊόντων ή για µία ή περισσότερες οµάδες για την συνολική ποσότητα των 

ειδών της εκάστης οµάδας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016 . Η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά µε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια 
Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή, (πρωτότυπη) εντός τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης οµάδας στην οποία θα υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος . 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από µία οµάδες, η εγγυητική επιστολή που 
θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιµέρους οµάδων. 
Αναλυτικότερα οι απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της έκαστης Οµάδας καθορίζονται ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προϋπ/ός χωρίς 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ 1-6 

Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου, 
Παγωτών, Αναψυκτικών, Ποτών, 
Νερού, Μπύρας 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 131.116,16€ 2.622,32€ 

ΟΜΑ∆ΕΣ 7-11 
Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου,  
Αναψυκτικών,  Ποτών, Νερού, Μπύρας ΚΕ∆ΗΚΕ 6757,01€ 135,14€ 

ΟΜΑ∆Α 12 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου ΟΚΑΠ 10.164,00€ 203,28€ 
  ΣΥΝΟΛΟ 148.037,17€ 2.960,74€ 
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Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Στην παρούσα προµήθεια ο 
χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 90 ηµέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 120 
ηµέρες . 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυήσεις  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 ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. 
και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 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, (120 ηµέρες ) ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική Γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσης µετάφραση. 
            

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα 
διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του διαγωνισµού (Επιτροπή 
Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 
 
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς , δηλ. στις 
06/07/2017.και ώρα 10:30 π.µ. από τα µέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
 
3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, αµέσως µετά την αξιολόγηση των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (αριθµ. 
ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην 
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αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 
α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία που καθορίζεται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες 
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
 
β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους 
απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά και τα συµπληρωµένα πρότυπα οικονοµικών προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί 
στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει αρχικά τους κυρίως 
φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό 
αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους - σύµφωνα µε τα ισχύοντα - καθώς και των 
τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά - 
µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων 
επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες - οικονοµικοί φορείς, 
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση 
εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων παραβίασης των 
όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το 
οποίο διαβιβάζεται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. 
ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η αρµόδια Επιτροπή εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή 
αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. 
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως 
τυπικά µη αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. 
η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο η Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρά ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους 
συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση 
του συστήµατος) για την ηλεκτρονική αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
ι. Στην καθορισθείσα ως άνω διαδικασία , η Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για 
την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το 
κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς 
και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική 
Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, 
για ενηµέρωση. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που 
αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής. Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα 
διατηρούν το δικαίωµα να παρατείνουν µονοµερώς τη σύµβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις 
ανάγκες τους µε βάση και το ποσοστό έκπτωσης που θα επιτευχθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από το 25% της 
υπογραφείσας σύµβασης ανά φορέα ήτοι έως και το ποσό των 161.492,44  ευρώ    µε ΦΠΑ για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς,8.293,96 
ευρώ  µε ΦΠΑ για την ΚΕ∆ΗΚΕ και 11.641,08 ευρώ µε ΦΠΑ για τον ΟΚΑΠ. σύµφωνα και µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 
24/2017 µελέτης του τµήµατος προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις (άρθρο 73 του Νόµου 
4412/2016) : 
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης 
 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης 
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση 
 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή απαράβατους όρους απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 
 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή και εµφανίζει τιµές σε οποιαδήποτε σηµείο της 

τεχνικής προσφοράς . 
 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού 

εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά . 
 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά είτε στο σύνολο της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της προµήθειας 
 ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη . 

 
 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

 
ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας. Η 
απόφαση αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 
φροντίδα. 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από 
την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 την οικονοµική Επιτροπή. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους πριν την υπογραφή 
της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού , από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το 
αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική µορφή στο αρµόδιο όργανο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη υποβληθείσες. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Τα αποτελέσµατα του κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων θα 
κοινοποιούνται στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού 
2. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να 
επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: 
 Για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας. 
 Εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό 
 Εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών µε το υπό ανάθεση έργο 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει τα αποτελέσµατα του και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην αναθέτουσα Αρχή. 
4. Η αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει οριστικά τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού α) όταν δεν χρειάζεται 
πλέον υλικό λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να 
χρησιµοποιηθεί το υλικό ή β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
5. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότηση τους προς την 
Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να προτείνει: 
 Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο προµηθευτής 
 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων κ αι 
των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση. 
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Κλήρωση για ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές για την επιλογή προµηθευτή. 
Στην περίπτωση που το προαναφερόµενο όργανο γνωµοδοτεί για  

� Ματαίωση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειαςτου υλικού για ολόκληρη ποσότητα ή 
µέρος αυτής 

� Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

� Τελική µαταίωση της προµήθειας, τότε την σχετική απόφαση λαµβάνει η Ο.Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
 

εντός προθεσµίας  δέκα (10) η µερών από τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε  µορφή  αρχείου.  pdf και  σε 

Φάκελο µε τίτλο  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση και αναφέρονται  στο παρόν άρθρο κατά  περίπτωση.  Τα  δικαιολογητικά  

προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αυτά είναι :    
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασµα 
ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf 
τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Συγκεκριµένα τα ανωτέρω αναφερόµενα πιστοποιητικά θα τα προσκοµίσουν οι εξής: 
Φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης 
ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 
ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο 
και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα 
περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

• Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 
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• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

• Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για 
τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να 
προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση για τους 
ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούµενος. 

• Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους 
νόµιµους εκπροσώπους του. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί/εκδοθεί 
από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) 
στην αρµόδια υπηρεσία. 
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισµένο 
φάκελο, µε διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
 
 
 

«∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΤΑΧ.∆ΙΕΥΘ/ΝΣΗ : ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΚ 28100 

 
Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Προκήρυξης. 

 
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 

Αν δεν  προσκοµισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις σε αυτά  που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται  προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει   ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν.  Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.   

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
 

δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον 
αµέσως επόµενο µειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός 

δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  η κατακύρωση  γίνεται  στον 

επόµενο  µειοδότη και ούτω  καθ  εξής  Αν κανένας  από τους προµηθευτές   δεν  υποβάλλει, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Η παραπάνω διαδικασία  ολοκληρώνεται  µε  τη  σύνταξη   πρακτικού  από την  Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονο µική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. 
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Σηµείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες στους 

οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενηµερωµένα σε παραπάνω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, 
παρ. 5, του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης. Ο 
∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο ∆ήµος δεν την κοινοποιήσει σε όλους 
τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει 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) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που µε το ΤΕΥ∆ δεσµεύθηκε να προσκοµίσει εφόσον ανακηρυχθεί 
προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ∆ήµος προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. 

4. 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, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Σύµφωνα όµως µε την περιπτ. β του άρθρου 72 του Νόµου 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι «δεν απαιτείται εγγύηση 

καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα 
έγγραφα της σύµβασης». 

Στην παρούσα διακήρυξη λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόµενα αλλά και την φύση της προµήθειας 
εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν από τους αναδόχους των εξής οµάδων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

   ΠΡΟΫΠ/ΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
    

 
ΟΜΑ∆Α 1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ για λειτουργία κυλικείου παραλίας  
ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 49999,60 

    

ΟΜΑ∆Α 2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΠΑΓΩΤΩΝ  για λειτουργία κυλικείου 
παραλίας ΜΥΡΤΟΥ & ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 57999,51 

    

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ για λειτουργία κυλικείου 
παραλίας  ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 30520,86 

ΟΜΑ∆Α 3    

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    ΠΟΤΩΝ για λειτουργία κυλικείου παραλίας  
ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2661,41 

ΟΜΑ∆Α 4    

ΟΜΑ∆Α 5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΕΡΟΥ  για λειτουργία κυλικείου παραλίας  
ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ & ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΕ∆ΗΚΕ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 8779,06 

ΟΜΑ∆Α 6 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΠΥΡΑΣ  για λειτουργία κυλικείου παραλίας  
ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 11532,00 

ΟΜΑ∆Α 7 
 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για τη λειτουργία 
κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 5119,70 

ΟΜΑ∆Α 8 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ για τη λειτουργία κυλικείων 
της ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 1926,22 

ΟΜΑ∆Α 9 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΟΤΩΝ για τη λειτουργία κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 164,20 
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ΟΜΑ∆Α 10 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΕΡΟΥ για τη λειτουργία κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 915,20 

ΟΜΑ∆Α 11 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΠΥΡΑΣ για τη λειτουργία κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 168,64 

ΟΜΑ∆Α 12 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για τη λειτουργία 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ΟΚΑΠ ΟΚΑΠ 11641,08 

  ΣΥΝΟΛΟ 181.427,49 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση 
συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε 
αποδεκτή από το ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
έγιναν αποδεκτές. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον 
τα εξής: 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 
- Τα προς προµήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την προσφορά του αναδόχου. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

2. Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του ∆ήµου από το ∆ήµαρχο και για λογαριασµό των Νοµικών προσώπων  από 
τον πρόεδρο εκάστου εξ’ αυτών,και για λογαριασµό του αναδόχου από τον νόµιµο εκπρόσωπο. Το αντικείµενο της σύµβασης θα 
παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 
 

3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: α) Έχει 
παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και έχουν 

αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
• Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν τα είδη της προµήθειας µε -χρέωση του προµηθευτή-, ανάλογα µε τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στα σηµεία που θα τους υποδείξουν οι υπάλληλοι του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ή οι υπάλληλοι τών Νοµικών του Προσώπων. 

Ο ∆ήµος  και τα Νοµικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Παραλαβή των ειδών 
Αναλυτικά: 
Η Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού  θα παραδίδονται εντός 2 ηµερών από την εντολή της Υπηρεσία του κάθε φορέα προς τον 
ανάδοχο, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων υλοποίησης. 
-Η παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού θα γίνεται τµηµατικά, µε τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε 
φορέα και την εναπόθεση τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 
προµηθευτή εντός δύο (2) ηµερών µετά από εντολή από την Υπηρεσία του κάθε φορέα. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη 
σύµβαση. 
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Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη 
σύµβαση. 
Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παραδώσει τις 
ποσότητες των ειδών, µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση, σε περίπτωση που ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
των φορέων. 

• Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των 
ειδών της προµήθειας, που ζητήθηκαν εντός εύλογου χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του 
Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχουν 
τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και 
ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα. 

2. Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από 
αίτηση του ∆ήµου ή των Νοµικών του Προσώπων, κάθε ποσότητα του είδους, που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, 
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό  
που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών της προµήθειας και αποστολής στο ∆ήµο των νέων, σε 
αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου ρποµηθευθέντος είδους, επήλθε φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στα 
µηχανήµατα του δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε 
από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο 
οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο 
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

4. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις 
νόµιµες συνέπειες. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου 

ή του αντίστοιχου Νοµικού Προσώπου. Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση. 

Η συµβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται τµηµατικά στον προµηθευτή, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής 
που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά µε την παράδοση στην υπηρεσία των ποσοτήτων και των ειδών, 

ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
Η καταβολή θα γίνει, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του αναδόχου, 
µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης 
της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016: 
Αναλυτικότερα : 

 
• για τα  υπό προµήθεια είδη το  µεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις εκατό (%) . 

    Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
στις τιµές της µελέτης 
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ΑΡΘΡΟ 23 ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για ένα(1) έτος ή µέχρι εξαντλήσεως των 

ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. Στην περίπτωση αυτή, ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της προσφοράς του και 
για το ίδιο ακριβώς είδος  

ΑΡΘΡΟ 24ο 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 
1. Ο Ανάδοχος /χοι της προµήθειας και η αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση 

των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης. 

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ΄ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό 
και δικονοµικό δίκαιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Για κάθε πράξη του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των συµφερόντων του, 

έχει δικαίωµα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το ίδιο δικαίωµα έχει ο ανάδοχος, όταν ο ∆ήµος 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός, δεν αποφαίνεται µε πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ένσταση 
ασκείται και κατατίθεται στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση στον 
ανάδοχο της προσβαλλόµενης πράξης. 

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρµοδίας αρχής και 
για την οποία έγινε προσφυγή στα αρµόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστηµα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να 
διακοπεί η παραγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τη 

µελέτη. 
2. Ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο δηµοτικό κατάστηµα 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : www.kefallonia.gov.gr. 
2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr να καταχωρηθεί στο 

Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος, καθώς και 
µια φορά στις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία εφηµερίδες 

5. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της 
διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 

6. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Oι  κ. κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος και Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι καταψηφίζουν την εισήγηση γιατί όπως τοποθετήθηκαν 
αναλυτικά και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η παρούσα  διακήρυξη προέρχεται από διάτρητη µελέτη. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Παπαδάτος Νικόλαος    - Σοφία Γαρµπή –Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαναστασάτος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος .  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
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• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• Την 154/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
• Τις  µε αρίθµ. πρωτ.  16628-16629-16631 /31-05-2017 Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρεώσεων. 
• Το σχέδιο των παραπάνω όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού    :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 58.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον 
 Κ.Α 70.6699.01 και τίτλο « Προµήθεια παγωτών  για λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού» από τον 
Προϋπολογισµό οικ.  έτους 2017.    
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 50.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον 
 Κ.Α 70.6699.02 και τίτλο « Προµήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής για την λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού » από τον Προϋπολογισµό οικ.  έτους 2017.    
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 53.500,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον 
 Κ.Α 70.6699.03 και τίτλο « Προµήθεια  νερού, µπύρας, αναψυκτικών και ποτών για λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού» από τον Προϋπολογισµό οικ.  έτους 2017.    
2.Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού  ανοιχτού µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε 
σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, 
ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» συνολικού προϋπολογισµού 181.427,49 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%&13% 
και 148.037,17€ χωρίς ΦΠΑ 24%&13%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

3.  Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος ύστερα από κανονική προθεσµία των 
προβλεπόµενων ηµερών (ελάχιστη προθεσµία 22 ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆Σ (άρθρο 121 περιπτ.α 
παράγραφος 1 του Ν.4412/2016) 

      
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 7/06/2017 7/06/2017  26/06/2017 1/07/2017 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 

      

 
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα 

 
Υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο δηµοτικό κατάστηµα ∆ήµου 
Κεφαλονιάς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : www.kefallonia.gv.gr.gr. 
4. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr θα καταχωρηθεί στο 

Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος 
και θα δηµοσιευθεί στις ηµερήσιες Αθηναϊκές εφηµερίδες : Ελεύθερο Τύπο – ΗΧΩ Των ∆ηµοπρασιών –τις ηµερήσιες 
τοπικές εφηµερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ και την εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα : ΧΡΟΝΙΚΑ . 

5. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., Α.Ε.Π.Π.) για 
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο 
λογαριασµό του. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   130  / 2017                                                           Α∆Α: 66ΟΞΩΕ5-Η09                        

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών 
– χορηγητών για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ 
και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης 
ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  
εισηγούµενος   το 6o θέµα ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού  
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
αρτοποΐας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης ως τον Οκτώβριο 2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ.∆Η.ΚΕ  και του κοινωνικού παντοπωλείου του Ο.Κ.Α.Π για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων».» θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  το  από  
31-05-2017 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:              .2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   Αριθµός ∆ιακήρυξης:  

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ                                                                                                      Αριθ.Πρωτ.:                          
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
28100 – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ        
Πληρ: Παγώνης ∆ιονύσιος       
Τηλ: 26713-60155/60153 
Fax: 26710-22572 
 

e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 
Κωδικοί CΡV:15000000-8[ΤΡΟΦΙΜΑ], 15555000-3[ΠΑΓΩΤΑ], 15982000-5[ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ], 15911000-7[ΠΟΤΑ], 15981000-
8[ΝΕΡΟ], 15961000-2[ΜΠΥΡΑ] 
 
∆ιακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την «Προµήθεια νερού, 
µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την 
λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  
ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους 
από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» συνολικού προϋπολογισµού 181.427,49€ 
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% & 13% και 148.037,17€ χωρίς ΦΠΑ 24%&13% . 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
2)Τις διατάξεις του Νόµου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου στον 
Νοµαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. . 
3)Τις διατάξεις του Νόµου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄΄) « Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
4)Τις διατάξεις του Νόµου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις» 
5)Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
6)Τον Νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων ….». 
7)Τον Νόµο 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
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8)Το Νόµο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών»    (Προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
9)Την διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 15.6473.01, ποσού 11.641.,08 στον προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  
του Νοµικού Προσώπου «ΟΚΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ». 
10)Την διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 6690.01,  ποσού 8.293,96€, στον προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του 
Νοµικού Προσώπου «Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.» 
13)Την διάθεση πίστωσης από τους  Κ.Α.Ε. 70.6699.01(ποσό 58.000,00€) & 70.6699.02(ποσό 50.000,00) & 70.6699.03(ποσό 
53.500,00€), στον προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

14) Την  αριθ. 154/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την έγκριση της µελέτης και  τον καθορισµό τρόπου 
διενέργειας της προµήθειας µέσω ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
15) Την αριθ.  /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού 
                                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ηλεκτρονικό ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την 
«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 
υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» συνολικού 
προϋπολογισµού 181.427,49 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%&13% και 148.037,17€ χωρίς ΦΠΑ 24%&13%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να 
απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 6) είτε  για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το Νοµικό Πρόσωπο 
ΚΕ∆ΗΚΕ(από Οµάδα 7 έως και Οµάδα 11) είτε για την οµάδα που αφορά το νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ(Οµάδα 12), είτε και για 
οµάδες που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και κάποιο εκ των Νοµικών του Προσώπων,κ.ο.κ., είτε για το σύνολο των 
οµάδων της παρούσης µελέτης(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 12), σε κάθε περίπτωση όµως για τη συνολική 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας για την οποία υποβάλλει προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας της αριθ. 24/2017 Μελέτης του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για το σύνολο των οµάδων 
 που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 6) είτε  για το σύνολο  
των οµάδων που αφορούν το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ(από Οµάδα 7 έως και Οµάδα 11)  
είτε για την οµάδα που αφορά το νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ(Οµάδα 12), είτε και για οµάδες  
που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και κάποιο εκ των Νοµικών του Προσώπων,κ.ο.κ., είτε  
για το σύνολο των οµάδων της παρούσης µελέτης(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 12), σε  
κάθε περίπτωση όµως για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας για την  
οποία υποβάλλει προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό  
προϋπολογισµό της κάθε οµάδας της αριθ. 24/2017 Μελέτης του τµήµατος Προµηθειών της  
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αφορά την συνολική προσφορά για  σύνολο των ειδών   και οµάδων  ανά νοµικό πρόσωπο και όχι την τιµή κατά είδος και 
κατά οµάδα. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η 
∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας  
β) Η 32/2016 ενιαία µελέτη  
γ) Η Οικονοµική Προσφορά 

 
1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό της ως άνω προµήθειας είναι ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ που έχει τα εξής στοιχεία: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:∆ΗΜΟΣ ΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 Α.Φ.Μ.: 997627133 

      ∆.Ο.Υ.: AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Κ. 28100 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:26713-60155/60153   
ΑρµόδιοςΥπάλληλος:Παγώνης ∆ιονύσιος  

   e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 

1.2 Τόπος– Χρόνος διενέργειας  του διαγωνισµού 
    

Ο  διαγωνισµός  θα  πραγµατοποιηθεί µε  χρήση  της  πλατφόρµας  του  Εθνικού   Συστήµατος 
 

Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος ύστερα από 
κανονική προθεσµία των προβλεπόµενων ηµερών (ελάχιστη προθεσµία 22 

ηµέρες από  την ηµέρα δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 121  περιπ. α) Παράγραφος 1 του 

Ν.4412/2016)      
      
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 07/06/2017 07/06/2017  26/06/2017 01/07/2017 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 

      
 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα υποβολήςπροσφοράς στο 
σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
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παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι η Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας  του Μύρτου και για τη 
λειτουργία του κυλικείου της παραλίας του Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως 
Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων 
Η προµήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισµό 181.427,49€ µε ΦΠΑ 24% & 13% . Αναλυτικότερα οι 
προµήθειες χωρίζονται στις εξής οµάδες(άρθρα): 
 

� Οι ενδεικτικές τιµές του προϋπολογισµού έχουν διαµορφωθεί  σύµφωνα µε την προηγούµενη εµπειρία του 
∆ήµου(περσινός διαγωνισµός) και κατόπιν έρευνας  

� Σηµειώνεται ότι όπου αναγράφεται επώνυµο προϊόν, η ονοµασία αυτή είναι ενδεικτική . Τονίζεται  δε ότι η 
αναφορά της επώνυµης εµπορικής ονοµασίας σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού 
άλλης προσφοράς. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων για την ορθή κατανόηση 
των απαιτούµενων προδιαγραφών. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εµπορικής ονοµασίας (µάρκας) τότε 
θα πρέπει να τεκµηριώνεται από τον προσφέροντα ότι το είδος είναι ισοδύναµο ή και καλύτερο καλύτερο 
από το ζητούµενο 

 
Τα υπό προµήθεια είδη(ανά Οµάδα/άρθρο) είναι: 
                    ΟΜΑ∆ΕΣ , από 1 έως και 6(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ)  
 

ΟΜΑ∆Α 1η-∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
CPV:15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

A/A Είδος  Μονάδα  ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση 

Τιµή 
µονάδος  

συνολο  ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΚΡΟΥΑΣΣΑΝ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ 85   
ΓΡΑΜ 

τεµάχια 800 0,6 480,00 24% 115,20 595,20 

2 ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ  ( 16 ΤΕΜ.)  
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

ΚΙΒΩΤΙΑ  350 17 5950,00 24% 1428,00 7378,00 

3 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ  800 0,68 544,00 24% 130,56674,56 

4 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ  900 0,8 720,00 24% 172,80 892,80 

5 ΠΙΤΣΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ  800 1,1 880,00 24% 211,20 1091,20 

6 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ  800 0,7 560,00 24% 134,40 694,40 

7 ΨΩΜΑΚΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ  800 0,28 224,00 24% 53,76 277,76 

8 ΝΕΣ ΚΑΦΕ(στιγµιαίος καφές)  
2750 ΓΡΑΜ. ή άλλο οµότιµο  

τεµάχια 40 52 2080,00 24% 499,20 2579,20 

9 ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ 
ΚΑΦΕ  200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

τεµάχια 8 7 56,00 24% 13,44 69,44 

10 ΜΠΑΓΚΕΤΑ  ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  τεµάχια 6000 1 6000,00 24% 1440,00 7440,00 

11 ΓΑΛΑ ΜΕΡΙ∆Α ( 48Χ41)  τεµάχια 900 0,72 648,00 13% 84,24 732,24 

12 ΚΑΦΕΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   τεµάχια 90 8 720,00 24% 172,80 892,80 

13 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ  ΚΙΛΑ 100 5 500,00 13% 65,00 565,00 

14 ΤΥΡΙ  ΣΕ ΦΕΤΕΣ  ΚΙΛΑ 50 6,5 325,00 13% 42,25 367,25 

15 ΖΑΜΠΟΝ ΣΕ ΦΕΤΕΣ  ΚΙΛΑ 50 4,5 225,00 13% 29,25 254,25 

16 ΚΕΤΣΑΠ  τεµάχια 50 4,6 230,00 24% 55,20 285,20 
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17 ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α  τεµάχια 50 4,25 212,50 24% 51,00 263,50 

18 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΦΑΝΑ 
(50Α∆Α_)  

ΠΑΚΕΤΟ  800 2,00 1600,00 24% 384,00 1984,00 

19 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 2 
ΠΟΤΗΡΙΩΝ  

τεµάχια 900 0,18 162,00 24% 38,88 200,88 

20 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 4 
ΠΟΤΗΡΙΩΝ  

τεµάχια 900 0,25 225,00 24% 54,00 279,00 

21 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΜΠΥΡΑΣ 
(50Α∆Α ) 16 ΟΖ  

ΠΑΚΕΤΟ  200 3 600,00 24% 144,00 744,00 

22 ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ (100Α∆Α)  ΠΑΚΕΤΟ  200 5 1000,00 24% 240,00 1240,00 

23 ΠΩΜΑΤΑ  ΠΟΤΗΡΙΩΝ 
(100Α∆Α)  

ΠΑΚΕΤΟ  50 5 250,00 24% 60,00 310,00 

24 ΜΕΜΒΡΑΝΗ  3ΟΜ. τεµάχια 10 5 50,00 24% 12,00 62,00 

25 ΑΛΟΥΜΙΝΑΧΑΡΤΟ ( 25 Μ.)  τεµάχια 40 2,5 100,00 24% 24,00 124,00 

26 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  
(100Α∆Α) 

ΠΑΚΕΤΟ  20 9,5 190,00 24% 45,60 235,60 

27 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( 20Α∆Α )  ΠΑΚΕΤΟ  100 1,61 161,00 24% 38,64 199,64 

28 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 
(100Α∆Α)  

ΠΑΚΕΤΟ  50 9 450,00 24% 114,00 589,00 

29 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΤΥΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 
1.000ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ  100 4,5 450,00 24% 108,00 558,00 

30 ΓΡΑΝΙΤΑ  ( ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΧΥΜΟΊ )  
5 ΛΊΤΡΩΝ     

ΛΙΤΡΑ 60 53 3180,00 24% 763,20 3943,20 

31 ΓΛΥΚΑ ΤΑΨΙΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ  900 1 900,00 24% 216,00 116,00 

32 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ  ΚΙΛΟ 20 13,32 266,40 24% 63,94 330,34 

33 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ  ΚΙΛΟ 50 0,9 45,00 24% 10,80 55,80 

34 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ ΣΤΙΚ (1000)  ΠΑΚΕΤΟ  15 14,16 212,40 24% 50,98 263,38 

35 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ - ΣΤΙΚ ( 1000)  ΠΑΚΕΤΟ  10 8,5 85,00 24% 20,40 105,40 

36 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1000Α∆Α  τεµάχια 50 13,8 690,00 24% 165,60 855,60 

37 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ  
ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ  250 ΓΡ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 6 6,9 41,50 24% 9,94 51,34 

38 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ  ΚΙΛΟ 148 17 2516,00 24% 603,84 3119,84 

39 ΤΣΙΠΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 12/85 ΓΡΑΜ ΚΙΒΩΤΙΑ  180 10 1800,00 24% 432,00 2232,00 

40 πατατάκια σε κύλινδρο 
∆ΙΑΦΟΡΑ  18/120 ΓΡΑΜ 

ΚΙΒΩΤΙΑ  50 25 1250,00 24% 300,00 1550,00 

41 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 12αδα τεµάχια 49 19,14 937,86 24% 225,08 1162,94 

42 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ( 50Α∆Α)  ΠΑΚΕΤΟ  900 0,8 720,00 24% 172,80 892,80 
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43 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ( 48 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ )  

κιβώτια 10 33,5 335,00 13% 43,55 378,55 

44 ΚΙΜΑΣ   ΚΙΛΟ  70 11,50 805,00 13% 104,65 909,65 

45 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΟ 280 1 280,00 13% 36,40 316,40 

46 ΜΑΡΟΥΛΙΑ  τεµάχια 400 0,55 220,00 13% 28,60 248,60 

47 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΚΙΛΑ 50 0,5 25,00 13% 3,25 28,25 

48 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 280 0,7 196,00 13% 25,48 221,48 

49 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ  280 0,41 114,80 13% 14,92 129,72 

50 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 30 1,71 51,30 13% 6,67 57,97 

51 ΠΑΤΑΤΕΣ (2,5 κιλα ) 
κατεψυγµένες  

τεµάχια 140 1,36 190,40 24% 45,70 236,10 

52 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (µατσάκια 200 γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,4 20,00 13% 2,60 22,60 

53 ΠΑΓΟΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 39 4,5 175,50 24% 42,12 217,62 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 40.649,66  9349,94 49.999,60 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2η ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

CPV:15555000-3(ΠΑΓΩΤΑ) 

1 
Παγωτά ατοµικά 
κύπελα  

τεµ  3500 1,98 6.930,00 24% 1.663,20 8.593,20 

2 
παγωτά ατοµικά 
πύραυλοι  

τεµ  3000 1,9 5.700,00 24% 1.368,00 7.068,00 

3 
παγωτά ατοµικά 
σάντουϊτς  

τεµ  3000 1,72 5.160,00 24% 1238,4 6.398,40 

4 παγωτοσοκολάτες  τεµ  2000 1,35 2,700,00 24% 648 3.348,00 

5 
παγωτά 
πολυσυσκευασίες  

τεµ  800 5,1 4.080,00 24% 979,2 5.059,20 

6 
παγωτά  διάφορες 
γευσεις  

λίτρο 600 6 3.600,00 24% 864 4.464,00 

7 
παγωτά  διάφορα  
παρφέ γεύσεις 

λίτρο 600 8 4.800,00 24% 1.152,00 5.952,00 

8 παγωτά  διάφορα  λίτρο 500 6,1 3.050,00 24% 732 3.782,00 

9 παγωτά διάφορα λίτρο 438 7,5 3.285,00 24% 788,4 4.073,40 

10 
παγωτά ατοµικά 
ξυλάκια 

τεµάχια 3268 1,6 5.228,80 24% 1254,91 6.483,71 

11 
παγωτά ατοµικά 
γρανίτες 

τεµάχια 2000 1,12 2.240,00 24% 537,6 2.777,60 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 2 46.773,80  11.225,71 57.999,51 
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OMA∆Α 3η-∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

CPV: 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) 

A/A Είδος  
Μονάδ
α  

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή µονάδος  συνολο  φπα ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 
Αναψυκτικά TYΠΟΥ 
COLA  24/330  ( κουτί 
)  

KIB 400 12 4.800,00 24% 1.152,00 5952,00 

2 
Αναψυκτικά  24/330 ( 
κουτί )  

KIB 400 12 4.800,00 24% 1.152,00 5952,00 

3 
Τσαϊ   24/330  ( κουτί 
)  

KIB 200 16 3.200,00 24% 768 3968,00 

4 Σόδα  24/330 γρ.  KIB 20 9,9 198 24% 47,52 245,52 

5 
Χυµοί    διαφόρων 
φρούτων  24/330 ML  

KIB 300 22 6.600,00 24% 1.584,00 8184,00 

6 
Χυµοί    διαφόρων 
φρούτων  27/250 ML 

KIB 300 16 4.800,00 24% 1.152,00 5952,00 

7 
Ισοτονικό ποτό 250 
ml 

τεµ 220 0.98 215,6 24% 51,74 267,34 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 24.613,60  5.907,26 30.520,86 
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  ΟΜΑ∆Α 4η – ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    

cpv: 15911000-7(ΠΟΤΑ)  

A/A Είδος  Μονάδα  

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή 
µονάδος  συνολο  φπα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   

1 
Ποτα  ( ουζο 
0,20 cl )  τεµάχια 100 2,50 250,00 24% 60,00 310,00  

2 
Ποτά ( τύπου 
cambari 0,7 cl )  τεµάχια 20 15,00 300,00 24% 72,00 372,00  

3 
Ποτα ( ΒΟΤΚΑ 
0,7 cl )  τεµάχια 20 15,00 300,00 24% 72,00 372,00  

4 
Ποτα ( τύπου 
Bacardi 1l ) τεµάχια 15 22,00 330,00 24% 79,20 409,20  

5 
Ποτά ( Ουίσκι 
0,7 cl )  τεµάχια 15 15,00 225,00 24% 54,00 279,00  

6 
Ποτά ( Κονιάκ3*  
2 λ)  τεµάχια 15 27,42 411,30 24% 98,71 510,01  

7 
Ποτά  ( ούζο  2λ 
)  τεµάχια 15 15,00 225,00 24% 54,00 279,00  

8 
 

Κρασί( 0,5 λιτ. )  
 

Τεµάχια 
 

105 
 

1,00 
 

105,00 
 24% 

25,20 
 

130,20 
 

 
 

 
   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 2146,30  515,11 2.661,41  

 
 

ΟΜΑ∆Α 5η ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

CPV: 15981000-8(νερό) 

A/A Είδος  Μονάδα  

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή 
µονάδος  συνολο  φπα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
Νερό εµφιαλωµένο 24/0,5 
λιτ ΚΙΒ 1400 3,60 5.040,00 13% 655,20 5695,20 

 
Νερό εµφιαλωµένο  6/1,5 
λιτ. ΚΙΒ 710 1,68 1.192,80 13% 155,06 1347,86 

 
Ανθρακούχο νερό 1 λτ 
6άδα ΚΙΒ 50 4,00 200,00 24% 48,00 248,00 

 
ανθρακούχο νερό 24/330 
ml ΚΙΒ 100 12,00 1.200,00 24% 288,00 1488,00 

 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 7.632,80  1.146,26 8.779,06 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 6η ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

 
  

  cpv:15961000-2(ΜΠΥΡΑ) 

A/A Είδος  Μονάδα  

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή 
µονάδος  συνολο  φπα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 µπύρες 24/330 ΚΙΒ. 400 17,00 6.800,00 24% 1.632,00 8.432,00 

2 
βαρέλι 
µεταλλικό 20λτ ΒΑΡ. 50 50,00 2.500,00 24% 600,00 3.100,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 9.300,00  2.232,00 11.532,00 
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ΟΜΑ∆ΕΣ , από 7 έως και 11(ΚΕ∆ΗΚΕ) 
 

ΟΜΑ∆Α7η ΚΕ∆ΗΚΕ 
CPV:15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ  
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ 
24Χ70 GR   

TEM. 1600 
0,56 896,00 24% 215,04 1.111,04 

2 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ   ΓΕΥΣΗ 
ΡΙΓΑΝΗ 24Χ70 GR   

ΤΕΜ. 1300 
0,56 728,00 24% 174,72 902,72 

3 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
BARDEUE 40* 100GR  

ΤΕΜ.  600 
0,77 462,00 24% 110,88 572,88 

4 ΠΟΠ-ΚΟΡΝ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
81ΓΡΑΜ. 

ΤΕΜ. 1500 
0,72 1.080,00 24% 259,20 1.339,20 

5 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΠΡΙΣ 
115ΓΡ./ΤΕΜ. ή άλλο 
οµότιµο 

ΤΕΜ. 100 
0,27 27,00 24% 6,48 33,48 

6 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ  38 
ΓΡΑΜ. ή άλλο οµότιµο 

ΤΕΜ. 400 
0,28 112,00 24% 26,88 138,88 

7 BAKE ROLLS 14X80 gr 
classiko+PIZZA ή άλλο 
οµότιµο 

ΤΕΜ. 220 
0,81 178,20 24% 42,77 220,97 

8 ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΚΑΨΟΥΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΕΜ. 100 
0,25 25,00 24% 6,00 31,00 

9 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚ. 1 kg  ΚΙΛΑ 4 0,90 3,60 24% 0,86 4,46 
10 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 

ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΟΥ 1lt  

ΤΕΜ. 2 
1,33 2,66 13% 0,35 3,01 

11 
 
 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛ. ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 
ΚΙΛΟΥ  

ΤΕΜ. 3 8,00 
 

24,00 
 

24% 5,76 

29,76 
 

12 ΦΥΣΤΙΚΙ ΤΥΠΟΥ 
ΠΙΝΑΤΣ 3kg  

ΤΕΜ. 2 
8,87 17,74 24% 4,26 22,00 

13 ΜΠΑΡΕΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ 
ΠΑΚΕΤΟ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΩΝ 25 ΓΡΑΜ.) 

ΠΑΚΕΤΟ  20 

2,50 50,00 24% 12,00 62,00 
14 ΓΑΛΑ ΜΕΡΙ∆Α 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΧΤΥ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10 
ΤΕΜΑΧΙΑ)  

∆ΙΧΤΥ 20 

0,85 17,00 24% 4,08 21,08 
15 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  72 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ  

ΤΕΜ. 350 
0,50 175,00 24% 42,00 217,00 

16 ΣΟΚΟΛΑΤΑ  
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  70ΓΡΑΜ 

ΤΕΜ. 100 
0,65 65,00 24% 15,60 80,60 

17 ΤΣΙΖ ΚΡΑΚΕΡΣ Ν8 
1Χ24 ΚΙΒ. ή άλλο 
οµότιµο 

ΤΕΜ. 100 
0,36 36,00 24% 8,64 44,64 

18 ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ 70ΓΡΑΜ 

ΤΕΜ. 100 
0,65 65,00 24% 15,60 80,60 

19 ΤΣΑΙ  ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 
20ΤΕΜ. /ΚΟΥΤΙ 

ΚΟΥΤΙ  3 
1,49 4,47 24% 1,07 5,54 

20 ΚΡΙΣΤΙΝΙΑ ΣΙΤΟΥ ΜΕ 
ΣΟΥΣΑΜΙ 250 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

ΤΕΜ. 50 

1,49 74,50 24% 17,88 92,38 
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21 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 33Χ33 
(ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΕΚΑΤΟ) 

ΤΕΜ. 4 

0,40 1,60 24% 0,38 1,98 
22 ΠΟΤΗΡΙ  ΠΛΑΣΤ ΙΚΟ 

ΝΕΡΟΥ ( 50 ΤΕΜ. ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ) 

ΠΑΚΕΤΑ 
50 0,65 32,50 24% 7,80 40,30 

23 ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ME  ΚΑΠΑΚΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΤΕΜ. 
/ΠΑΚΕΤΟ   

ΠΑΚ. 2 

2,80 5,60 24% 1,34 6,94 
24 ΠΙΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΤΕΜ./ΠΑΚΕΤΟ  

ΠΑΚΕΤΟ  

10 1,10 11,00 24% 2,64 13,64 
25 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΤΥΜΕΝΟ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 
1.000ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ  4 

4,50 18,00 24% 4,32 22,32 
26 ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ  GAS 500 gr  

 
ΤΕΜ. 6 2,82 16,92 24% 4,06 20,98 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 4128,79  990,91 5.119,70 
 

ΟΜΑ∆Α 8η ΚΕ∆ΗΚΕ 
cpv:15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
COLA  24Χ330ΓΡ ΚΙΒ. 

κιβωτια 25 
12,00 300,00 24% 72,00 372,00 

2 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
COLA  LIGHT 24Χ330ΓΡ 
ΚΙΒ. 

κιβωτια 15 
12,00 180,00 24% 43,20 223,20 

3 
 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ(ΚΟΥΤΙ)24χ
330γρ.ΚΙΒ(ΛΕΜΟΝΑ∆Α-
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α,ΓΚΑΖΟΖ
Α) 
 

Κιβωτια 
 

40 
 12,00 480,00 24% 115,20 595,20 

4 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ  ΚΟΥΤΙ 
24X330GR 

κιβωτια 20 
12,00 240,00 24% 57,60 297,60 

5 

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ -
ΜΗΛΟ-ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 1lt 
ΚΙΒ. 

ΤΕΜ. 15 
1,21 18,15 24% 4,36 22,51 

6 
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ   
1,5LT  

ΤΕΜ. 5 
1,05 5,25 24% 1,26 6,51 

7 
ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ  
27X250ML  

κιβωτια 15 
13,00 195,00 24% 46,80 241,80 

8 

TΣΑΙ ΡΟΦΗΜΑ  ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ 24ΤΕΜ 
Χ330ΓΡ/ ΚΙΒ. 

ΚΙΒΩΤΙΑ  4 
15,00 60,00 24% 14,40 74,40 

9 

TΣΑΙ  ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ  ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 
24ΤΕΜ Χ330ΓΡ/ ΚΙΒ 

ΚΙΒΩΤΙΑ 5 
15,00 75,00 24% 18,00 93,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 8 1553,40  372,82 1926,22 
 
 ΟΜΑ∆Α 9(ΚΕ∆ΗΚΕ) 
 cpv: 15911000-7(ΠΟΤΑ) 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
 

ΟΥΙΣΚΥ   0.700ml ΦΙΑΛΗ 5 15,00 
 

75,00 
 

24% 
 

18,00 
 

93,00 
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2 ΚΟΝΙΑΚ 3*2LT  TEM. 1 27,42 27,42 24% 6,58 34,00 

3 Ποτα ( ΒΟΤΚΑ 0,7 cl )  
ΦΙΑΛΗ 2 

15,00 
 

30,00 
 24% 

7,20 
 

37,20 
 

 
  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 9 
132,42 

 
 31,78 164,20 

 
 

 ΟΜΑ∆Α 10(ΚΕ∆ΗΚΕ) 

 cpv: 15981000-8(νερό) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 
ΝΕΡΟ 
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ 
24Χ0,330ΛΤ 
ΚΙΒ. 
 
ΚΙΒΩΤΙΑ  

 
 
3 

12,00 36,00 24% 8,64 44,64 

2 
NEΡΟ 24 Χ 0,5 
ΛΤ  

ΚΙΒΩΤΙΑ  200 
3,60 720,00 13% 93,60 813,60 

3 

ΝΕΡΟ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 6 ΦΙΑΛΩΝ  
Χ1,5LT   

ΚΙΒΩΤΙΑ 30 

1,68 50,40 13% 6,56 56,96 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 10 
  806,40  108,80 915,20 

 
 ΟΜΑ∆Α 11(ΚΕ∆ΗΚΕ) 
  cpv:15961000-2(ΜΠΥΡΑ) 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
 

ΜΠΥΡΑ  
24X330 ML 
 

ΚΙΒΩΤΙΑ 
 

8 
 

17,00 
 

136,00 
 

24% 
 

32,64 
 

168,64 
 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 11 
  136,00  32,64 168,64 

 
 

ΟΜΑ∆Α 12 (ΟΚΑΠ) 
 ΟΜΑ∆Α 12(ΟΚΑΠ) 
 CPV:15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

1 

Aλεύρι για όλες τις 
χρήσεις(συσκευασία των 1000 
γραµ.) 

τεµ. 
1200 0,79 948,00 13% 123,24 1.071,24 

2 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ-ΠΑΣΤΕΣ (συσκευασία 
των 500 γραµ.) 

τεµ 
2400 0,61 1.464,00 13% 190,32 1.654,32 

3 
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ(συσκευασία των 500 
γραµµ) 

τεµ. 
1200 0,79 948,00 13% 123,24 1.071,24 

4 
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ(συσκευασία των 500 
γραµµ) 

τεµ 
1200 1,15 1.380,00 13% 179,40 1.559,40 

5 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ(σε συσκευασία 
των 500 γραµµ.) 

τεµ 
600 1,37 822,00 13% 106,86 928,86 

6 
ΡΕΒΥΘΙΑ(σε συσκευασία των 500 
γραµµ.) 

τεµ 
600 1,39 834,00 13% 108,42 942,42 

7 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ(σε συσκευασία των 
410 γραµµ.) 

τεµ 
3360 0,70 2.352,00 13% 305,76 2657,76 

8 
ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΤΕΜ 

2400 0,59 1.416,00 24% 339,84 1.755,84 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 12 

  10.164,00   1477,08 11.641,08 
 
Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να 
απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Επιπλέον Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του Πρόσωπα δύναται µε βάση τις 
ανάγκες που θα προκύψουν  από την λειτουργία των κυλικείων  ( και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ) να 
τροποποιήσουν  τις υπό προµήθεια  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 6) είτε  για το σύνολο των οµάδων που αφορούν το Νοµικό Πρόσωπο 
ΚΕ∆ΗΚΕ(από Οµάδα 7 έως και Οµάδα 11) είτε για την οµάδα που αφορά το νοµικό Πρόσωπο ΟΚΑΠ(Οµάδα 12), είτε και για 
οµάδες που αφορούν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και κάποιο εκ των Νοµικών του Προσώπων,κ.ο.κ., είτε για το σύνολο των 
οµάδων της παρούσης µελέτης(από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 12), σε κάθε περίπτωση όµως για τη συνολική προκηρυχθείσα 
ποσότητα κάθε οµάδας για την οποία υποβάλλει προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό της κάθε οµάδας της αριθ. 24/2017 Μελέτης του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
Το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ ενδέχεται  να µην προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης, στην περίπτωση κατά την οποία 
ολοκληρώσει την µίσθωση των κυλικείων της, σύµφωνα µε την αριθ. 1242/17-05-2017 έγγραφη ενηµέρωση του προέδρου 
της 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε 
περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆ Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 
και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
4.1 Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 
και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXIS Net της Γενικής Γραµµατείας   Πληροφοριακών 

Συστηµάτων εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το Τµήµα 
 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και  

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο

σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το   Τµήµα
 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
2. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 

αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.- είτε ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 
Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους 
στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο 
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ή ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
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Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος 
εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λ αµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013). 
1.2 Περιεχόµενο Ηλεκτρονικών Προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς 
ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη 
«Οικονοµική Προσφορά». 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία  επισυναπτόµενων αρχείων, στο  σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος 
διαγωνισµού. 

∆ιευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των 
αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. 

Σε ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες ∆ήλωση/σεις ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3, 

του Ν4250/14.     

Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν  θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της

προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή  δικαιολογητικών της  οικονοµικής προσφοράς  στον

(υπο)φάκελο “∆ικαιολογητικά συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Οµοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή 
δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οικονοµική Προσφορά”. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό, υποβάλλονται από τον Υποψήφιο 
ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Αυτά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο, διαχωρισµένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισµένους 
 

υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής –  τεχνικής 

προσφοράς» και   «Επιµέρους  έντυπα  οικονοµικής  προσφοράς»,  αντίστοιχα.  Ειδικότερα,  οι 
 

απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία που αφενός υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική 
προσφορά αλλά απαιτείται να προσκοµισθούν 

 

και σε έντυπη µορφή  στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό , εντός της ανωτέρω 

αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 

από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς κλπ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

και στοιχεία, δεν  προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω εντός της προαναφερόµενης   

προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων η µερών, η  ηλεκτρονική προσφορά του  υποψήφιου δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού.  

Τα  κατά  περίπτωση  προσκοµιζόµενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  όπως  περιγράφονται 

ανωτέρω, θα υποβληθούν στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως φάκελο,

όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».    
 
β) Επωνυµία : ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ . 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) 
και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία 
του εκπροσώπου τους. 
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No: //-06-2017 (αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η απόφαση έγκρισης των Τευχών ∆ηµοπράτησης 

ή άλλο διακριτικό γνώρισµα αναφοράς της διακήρυξης) 
 Για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών 

παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων 
των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως 
Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 

 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 
 
 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 
 

• επωνυµία, 
 

• διεύθυνση, 
• αριθµός τηλεφώνου, 
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 
Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το διαγωνισµό, δεν είναι αποδεκτή. 
 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για 

τις  οποίες  δεν  έχει   πραγµατοποιηθεί  κατάθεση  ηλεκτρονικής προσφοράς  στο  σύστηµα)  δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε  

αντίθετη  περίπτωση,  θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόµενοι.  Από το σύστηµα  παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της 
 
εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι 
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά 
 

απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόµενους  προµηθευτές συµπληρωµατικές

πληροφορίες-διευκρινίσεις   ,σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (6)
 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές 
πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε 
τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, 
µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός 
των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Στον (υπο)φάκελο µε την  ένδειξη « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
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ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, η εγγύηση συ µµετοχής,

και όλα τα απαιτού  µενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την

ανάθεση   ∆ηµοσίων   Συµβάσεων.   Συγκεκριµένα,   στον   προαναφερόµενο (υπο)φάκελο

περιλαµβάνονται:        

5.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής       

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσήκοντος,

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής  δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το

ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11  της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτο και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και σύµφωνα µε την παράγραφο β) του άρθρου 93 του Νόµου 4412/2016 και επί

ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :       
1. Εγγυητική συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 
Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης οµάδας στην οποία θα υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος . 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από µία 

οµάδες, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιµέρους οµάδων. 
Τα απαιτούµενα στοιχεία της εγγυητικής συµµετοχής αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσης. 
2.  Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ 
B 3698 - 16.11.2016 όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 
Α)α) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της 
παρούσας διακήρυξης, της 32/2016 µελέτης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων, τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα και επίσης ότι η προσφορά του ισχύει για ενενήντα (90) ηµέρες. 
β) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την περιβαλλοντική , κοινωνικοασφαλιστική 
και εργατική νοµοθεσία που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις, ή ∆ιεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου όπως απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. 
Β) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους (παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016): 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 
και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 
της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Γ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα 
µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις του άρθρου 73 
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παρ. 4 περίπτωση β του Ν.4412/2016 δηλαδή: ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Ε) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι: 
α) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις. 
β) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
γ) δεν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά το άρθρο 74 του Ν. 
4412/2016 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το 
στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 
δ) δεν έχει τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α/2007) (αφορά µόνο νοµικά πρόσωπα). 
ε) ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
στ) ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και έντυπη προσκόµιση, όπου 
απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 80 του 
ίδιου νόµου. 
ΣΤ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το 
ειδικό επάγγελµα τους προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό 
ή κτηνοτροφικό επάγγελµα κατά περίπτωση ( δεν αφορά συνεταιρισµούς) ΄ Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι 
είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, 
ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα . 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 
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 συνεταιρισµού. 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 
Ειδικότερα, ως προς το σηµείο β) της Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ε, 
- σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά το ίδιο το πρόσωπο 
- σε περίπτωση νοµικού προσώπου τη δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο 
α. για το εκπροσωπούµενο από αυτόν νοµικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του ατοµικά 
- σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον 
Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 
 
- σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 
και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. 
5) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
6) 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: 
v. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
vi. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά, 
vii. το µέρος του έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση του έργου, 
viii. 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, ν. τον 
Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 
x. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, 
xi. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 
xii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, ή η 
εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η 
σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή, 
xiii. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων 
της σύµβασης. 
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8) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα 
φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου 
 
9) 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. 
10) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους, από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
11) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης καθώς και ότι αναλαµβάνει την 
ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των υπό 
προµήθεια ειδών εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύµβαση, στα κτίρα του ∆ήµου και 
στα κτίρια των Νοµικών προσώπων αυτού. 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθµεί, θα τα αντιστοιχίζει 
και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για 
κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή. 
Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. Με την 
υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης σε 
αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι 
συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της 
και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη 
εξετάζεται από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς , η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς αποφασίσει ότι τα 
εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, µε 
προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . ∆ιευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

v. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της 
ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

vi. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή). 

vii. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή). 

 
viii. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα 

πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση 
κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία. 

5.3. Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, 
το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α. 
(ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, 
το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής 
προσφοράς του παραρτήµατος Β. 

Είδη µε ποσοστό έκπτωσης 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του 
συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει 
µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για 
το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 
Τιµές αναφοράς  ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ (τεµ): = 0,59 € (χωρίς ΦΠΑ)  
Παράδειγµα : 
Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 10 % για το υπό 
προµήθεια είδος: ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα 
συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,59 - (0,59 x 0,10) = 0,59 - 0,=0,531€ 
Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω τιµή αναφοράς σύµφωνα µε το παράδειγµα γίνεται για να αποτυπωθεί έµµεσα το ποσοστό 
έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιµή πώλησης. 
Είδη µε χαµηλότερη τιµή : 

Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την συνολική τιµή που προσφέρουν για κάθε οµάδα. 
Παράδειγµα : 
Ο συµµετέχων θα προσφέρει συγκεκριµένες τιµές µονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 
για τις συγκεκριµένες Οµάδες. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή 
προσφοράς την τιµή που προκύπτει ως άθροισµα (προ Φ.Π.Α) των επιµέρους τιµών προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε 
οµάδας. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιµές µονάδος, έχουν αποτυπωθεί έµµεσα στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόµενα από το σύστηµα καθώς και το επισυναπτόµενο έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου, σε µορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόµενης έκπτωσης ή 
η τιµή µονάδος για κάθε είδος της κάθε οµάδας για την οποία συµµετέχει. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του 
ηλεκτρονικού παραγόµενου από το σύστηµα αρχείου της οικονοµικής προσφοράς και του συµπληρωµένου από τον 
προµηθευτή εντύπου οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου, υπερισχύει το παραγόµενο από το σύστηµα. 
(Η προσφορά στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται µε την προσφορά στο 
έντυπο οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ) 
Τιµές: 
Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται  µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το σύνολο της προσφοράς ανά φορέα (%) και 
το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ∆ΕΝ µπορεί να είναι αρνητικό. (Άρθρο 26 παρ.4 περιπτ. β΄ Ν.4412/2016) 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα 
µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική απόψη προσφορά αφορά την συνολική 
προσφορά για το σύνολο των ειδών   και οµάδων  ανά νοµικό πρόσωπο και όχι την τιµή κατά είδος. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Απαγορεύονται οι εναλλακτικές 
προσφορές. 

Επισηµαίνεται ότι: 
 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα . 
 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προαναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

 Περιπτώσεις  προσφορών που  παρουσιάζουν αποκλίσεις  από  τους απαράβατους  όρους  της 
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∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 ∆ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 
 Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο 

όταν αυτές ζητούντα από αρµόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 
Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο . 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προϊόντων ή για µία ή περισσότερες οµάδες για την συνολική ποσότητα των 

ειδών της εκάστης οµάδας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016 . Η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά µε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια 
Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή, (πρωτότυπη) εντός τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης οµάδας στην οποία θα υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος . 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από µία οµάδες, η εγγυητική επιστολή που 
θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιµέρους οµάδων. 
Αναλυτικότερα οι απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της έκαστης Οµάδας καθορίζονται ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προϋπ/ός χωρίς 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ 1-6 

Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου, 
Παγωτών, Αναψυκτικών, Ποτών, 
Νερού, Μπύρας 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 131.116,16€ 2.622,32€ 

ΟΜΑ∆ΕΣ 7-11 
Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου,  
Αναψυκτικών,  Ποτών, Νερού, Μπύρας ΚΕ∆ΗΚΕ 6757,01€ 135,14€ 

ΟΜΑ∆Α 12 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου ΟΚΑΠ 10.164,00€ 203,28€ 
  ΣΥΝΟΛΟ 148.037,17€ 2.960,74€ 
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Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Στην παρούσα προµήθεια ο 
χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 90 ηµέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 120 ηµέρες . 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυήσεις  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 ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 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, (120 ηµέρες ) 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική Γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσης µετάφραση. 
            

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
4. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, 
από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του διαγωνισµού (Επιτροπή Αποσφράγισης 
∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
5. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς , δηλ. στις 06/07/2017.και 
ώρα 10:30 π.µ. από τα µέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
 
6. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, αµέσως µετά την αξιολόγηση των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 
µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου 
να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται 

στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 
Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 
α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία που καθορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες 
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
 
β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους 
απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά και τα συµπληρωµένα πρότυπα οικονοµικών προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί 
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στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει αρχικά τους κυρίως 
φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό 
αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 
από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους - σύµφωνα µε τα ισχύοντα - καθώς και των τεχνικών προσφορών για 
τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά - µέσω της 
παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί νοµίµως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες - οικονοµικοί φορείς, 
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν 
ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή 
έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο 
διαβιβάζεται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. 
ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η αρµόδια Επιτροπή εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή 
αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. 
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως 
τυπικά µη αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. 
η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο η Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρά ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες 
που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για 
την ηλεκτρονική αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
ι. Στην καθορισθείσα ως άνω διαδικασία , η Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την 
αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές 
προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η 
επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόµενης απόφασης. 
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση 
αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε 
χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει 
σχετικά, µπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής. Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρούν 
το δικαίωµα να παρατείνουν µονοµερώς τη σύµβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις ανάγκες τους µε βάση 
και το ποσοστό έκπτωσης που θα επιτευχθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από το 25% της υπογραφείσας σύµβασης ανά φορέα 
ήτοι έως και το ποσό των 161.492,44  ευρώ    µε ΦΠΑ για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς,8.293,96 ευρώ  µε ΦΠΑ για την ΚΕ∆ΗΚΕ και 11.641,08 
ευρώ µε ΦΠΑ για τον ΟΚΑΠ. σύµφωνα και µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 24/2017 µελέτης του τµήµατος προµηθειών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις (άρθρο 73 του Νόµου 
4412/2016) : 
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης 
 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης 
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση 
 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή απαράβατους όρους απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 
 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή και εµφανίζει τιµές σε οποιαδήποτε σηµείο της τεχνικής 

προσφοράς . 
 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού 

εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά . 
 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά είτε στο σύνολο της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της προµήθειας 
 ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη . 

 
 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

 
ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η 
ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση 
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονοµική 
Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 την οικονοµική Επιτροπή. 

5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους πριν την υπογραφή της 
σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

6. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού , από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το 
αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική µορφή στο αρµόδιο όργανο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

7. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη υποβληθείσες. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
3. Τα αποτελέσµατα του κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων θα 
κοινοποιούνται στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού 
4. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να 
επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: 
 Για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας. 
 Εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό 
 Εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών µε το υπό ανάθεση έργο 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει τα αποτελέσµατα του και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης όταν 
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην αναθέτουσα Αρχή. 
4. Η αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει οριστικά τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού α) όταν δεν χρειάζεται 
πλέον υλικό λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να 
χρησιµοποιηθεί το υλικό ή β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
5. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότηση τους προς την Οικονοµική 
Επιτροπή µπορεί να προτείνει: 
 Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο προµηθευτής 
 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων κ αι των 
τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση. 
Κλήρωση για ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές για την επιλογή προµηθευτή. 
Στην περίπτωση που το προαναφερόµενο όργανο γνωµοδοτεί για  

� Ματαίωση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειαςτου υλικού για ολόκληρη ποσότητα ή µέρος 
αυτής 

� Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

� Τελική µαταίωση της προµήθειας, τότε την σχετική απόφαση λαµβάνει η Ο.Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
 

εντός προθεσµίας  δέκα (10) η µερών από τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε  µορφή  αρχείου.  pdf και  σε 

Φάκελο µε τίτλο  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση και αναφέρονται  στο παρόν άρθρο κατά  περίπτωση.  Τα  δικαιολογητικά  

προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  
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Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αυτά είναι :    
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού 
µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

Συγκεκριµένα τα ανωτέρω αναφερόµενα πιστοποιητικά θα τα προσκοµίσουν οι εξής: 
Φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν 
έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και 
για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος 
ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα οποία να προκύπτουν 
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών 
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε 
ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

• Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για 
όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 

• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης µόνο για 
τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

• Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν επί 
ποινή αποκλεισµού, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού 
κατά ειδικότητα θεωρηµένη, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε 
απασχολούµενος. 

• Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους 
διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους 
εκπροσώπους του. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από 
τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και 
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) στην αρµόδια 
υπηρεσία. 
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισµένο φάκελο, 
µε διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
 
 
 

«∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΤΑΧ.∆ΙΕΥΘ/ΝΣΗ : ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΚ 28100 

 
Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Προκήρυξης. 

 
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 
Αν δεν  προσκοµισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις σε αυτά  που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται  προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει   ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν.  Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.   

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
 

δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο 
µειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός 

δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  η κατακύρωση  γίνεται  στον 

επόµενο  µειοδότη και ούτω  καθ  εξής  Αν κανένας  από τους προµηθευτές   δεν  υποβάλλει, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Η παραπάνω διαδικασία  ολοκληρώνεται  µε  τη  σύνταξη   πρακτικού  από την  Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονο µική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. 
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Σηµείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες στους 

οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενηµερωµένα σε παραπάνω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 
5, του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης. Ο 

∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

5. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο ∆ήµος δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους 
προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει 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) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που µε το ΤΕΥ∆ δεσµεύθηκε να προσκοµίσει εφόσον ανακηρυχθεί 
προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

6. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ∆ήµος προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

7. 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, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Σύµφωνα όµως µε την περιπτ. β του άρθρου 72 του Νόµου 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι «δεν απαιτείται εγγύηση καλής 

εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης». 

Στην παρούσα διακήρυξη λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόµενα αλλά και την φύση της προµήθειας εγγυητικές 
καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν από τους αναδόχους των εξής οµάδων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

   ΠΡΟΫΠ/ΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
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ΟΜΑ∆Α 1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ για λειτουργία κυλικείου παραλίας  
ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 49999,60 

    

ΟΜΑ∆Α 2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΠΑΓΩΤΩΝ  για λειτουργία κυλικείου 
παραλίας ΜΥΡΤΟΥ & ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 57999,51 

    

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ για λειτουργία κυλικείου 
παραλίας  ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 30520,86 

ΟΜΑ∆Α 3    

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    ΠΟΤΩΝ για λειτουργία κυλικείου παραλίας  
ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2661,41 

ΟΜΑ∆Α 4    

ΟΜΑ∆Α 5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΕΡΟΥ  για λειτουργία κυλικείου παραλίας  
ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ & ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΕ∆ΗΚΕ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 8779,06 

ΟΜΑ∆Α 6 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΠΥΡΑΣ  για λειτουργία κυλικείου παραλίας  
ΜΥΡΤΟΥ& ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 11532,00 

ΟΜΑ∆Α 7 
 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για τη λειτουργία 
κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 5119,70 

ΟΜΑ∆Α 8 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ για τη λειτουργία κυλικείων 
της ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 1926,22 

ΟΜΑ∆Α 9 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΟΤΩΝ για τη λειτουργία κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 164,20 

ΟΜΑ∆Α 10 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΕΡΟΥ για τη λειτουργία κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 915,20 

ΟΜΑ∆Α 11 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΠΥΡΑΣ για τη λειτουργία κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ ΚΕ∆ΗΚΕ 168,64 

ΟΜΑ∆Α 12 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για τη λειτουργία 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ΟΚΑΠ ΟΚΑΠ 11641,08 

  ΣΥΝΟΛΟ 181.427,49 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση 
συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή 
από το ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 
- Τα προς προµήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την προσφορά του αναδόχου. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

2. Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του ∆ήµου από το ∆ήµαρχο και για λογαριασµό των Νοµικών προσώπων  από τον 
πρόεδρο εκάστου εξ’ αυτών,και για λογαριασµό του αναδόχου από τον νόµιµο εκπρόσωπο. Το αντικείµενο της σύµβασης θα παραµείνει 
αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 
 

3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: α) Έχει 
παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και έχουν αποδεσµευτεί οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
• Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, 
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κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν τα είδη της προµήθειας µε -χρέωση του προµηθευτή-, ανάλογα µε τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στα σηµεία που θα τους υποδείξουν οι υπάλληλοι του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ή οι υπάλληλοι τών Νοµικών του Προσώπων. 

Ο ∆ήµος  και τα Νοµικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Παραλαβή των ειδών 
Αναλυτικά: 
Η Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού  θα παραδίδονται εντός 2 ηµερών από την εντολή της Υπηρεσία του κάθε φορέα προς τον 
ανάδοχο, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων υλοποίησης. 
-Η παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού θα γίνεται τµηµατικά, µε τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και 
την εναπόθεση τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή εντός 
δύο (2) ηµερών µετά από εντολή από την Υπηρεσία του κάθε φορέα. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη 
σύµβαση. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη 
σύµβαση. 
Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παραδώσει τις 
ποσότητες των ειδών, µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον 
όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων. 

• Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών της 
προµήθειας, που ζητήθηκαν εντός εύλογου χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε 

τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από 
κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα. 

2. Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση 
του ∆ήµου ή των Νοµικών του Προσώπων, κάθε ποσότητα του είδους, που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου 
διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό  
που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών της προµήθειας και αποστολής στο ∆ήµο των νέων, σε 
αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

5. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου ρποµηθευθέντος είδους, επήλθε φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στα 
µηχανήµατα του δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το 
ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να 
καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

6. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες 
συνέπειες. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου 

ή του αντίστοιχου Νοµικού Προσώπου. Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση. 

Η συµβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται τµηµατικά στον προµηθευτή, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα 
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά µε την παράδοση στην υπηρεσία των ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα µε 

τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
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Η καταβολή θα γίνει, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του αναδόχου, µετά την 
αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης της 
διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε 
τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016: 
Αναλυτικότερα : 

 
• για τα  υπό προµήθεια είδη το  µεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις εκατό (%) . 

    Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
στις τιµές της µελέτης 

 
ΑΡΘΡΟ 23 ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για ένα(1) έτος ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων 

που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. Στην περίπτωση αυτή, ο Προµηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το 
αίτηµα του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς 
είδος  

ΑΡΘΡΟ 24ο 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 
3. Ο Ανάδοχος /χοι της προµήθειας και η αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των 

διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
4. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ΄ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και 

δικονοµικό δίκαιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Για κάθε πράξη του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των συµφερόντων του, έχει 

δικαίωµα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το ίδιο δικαίωµα έχει ο ανάδοχος, όταν ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα 
σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός, δεν αποφαίνεται µε πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο 
∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόµενης 
πράξης. 

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

4. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρµοδίας αρχής και για την 
οποία έγινε προσφυγή στα αρµόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστηµα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η 
παραγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
3. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τη µελέτη. 
4. Ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο δηµοτικό κατάστηµα 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : www.kefallonia.gov.gr. 
4. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

http://www.promitheus.gov.gr, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος, καθώς και µια φορά στις 
προβλεπόµενες από την νοµοθεσία εφηµερίδες 

7. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, 
αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 

8. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Oι  κ. κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος και Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι καταψηφίζουν την εισήγηση γιατί όπως τοποθετήθηκαν αναλυτικά και 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η παρούσα  διακήρυξη προέρχεται από διάτρητη µελέτη. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Παπαδάτος Νικόλαος    - Σοφία Γαρµπή –Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαναστασάτος Γεράσιµος και 
Κωνσταντάκης Άγγελος .  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• Την 154/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
• Τις  µε αρίθµ. πρωτ.  16628-16629-16631 /31-05-2017 Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρεώσεων. 
• Το σχέδιο των παραπάνω όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού    :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 58.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον 
 Κ.Α 70.6699.01 και τίτλο « Προµήθεια παγωτών  για λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού» από τον 
Προϋπολογισµό οικ.  έτους 2017.    
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 50.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον 
 Κ.Α 70.6699.02 και τίτλο « Προµήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής για την λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού » από τον Προϋπολογισµό οικ.  έτους 2017.    
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 53.500,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον 
 Κ.Α 70.6699.03 και τίτλο « Προµήθεια  νερού, µπύρας, αναψυκτικών και ποτών για λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού» από τον Προϋπολογισµό οικ.  έτους 2017.    
2.Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού  ανοιχτού µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε 
σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών 
παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή 
µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» συνολικού προϋπολογισµού 181.427,49 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%&13% και 148.037,17€ χωρίς ΦΠΑ 
24%&13%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  
του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

3.  Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος ύστερα από κανονική προθεσµία των προβλεπόµενων 
ηµερών (ελάχιστη προθεσµία 22 ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆Σ (άρθρο 121 περιπτ.α παράγραφος 1 του 
Ν.4412/2016) 

      
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 7/06/2017 7/06/2017  26/06/2017 1/07/2017 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 

      

 
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα 

 
Υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο δηµοτικό κατάστηµα ∆ήµου 
Κεφαλονιάς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : www.kefallonia.gv.gr.gr. 
6. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

http://www.promitheus.gov.gr, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί 
στις ηµερήσιες Αθηναϊκές εφηµερίδες : Ελεύθερο Τύπο – ΗΧΩ Των ∆ηµοπρασιών –τις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες: 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ και την εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα : ΧΡΟΝΙΚΑ . 

7. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., Α.Ε.Π.Π.) για τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης 
της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   131  / 2017                                                                       Α∆Α: 69Ν9ΩΕ5-1ΚΩ                    
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτών – χορηγητών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  εισηγούµενος   το 7o θέµα ηµερήσιας διάταξης : 
Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – 
χορηγητών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  το  από  31-05-2017 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:    .06.2017  
ΝΟΜΟΣ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   Αριθµός ∆ιακήρυξης  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                       Αριθ.Πρωτ.:                            

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
28100 – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Πληρ: Παγώνης ∆ιονύσιος 
Τηλ: 26713-60156  
Fax: 26710-22572  
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 

 
ΚωδικοίCΡV:09134100-8(Πετρέλαιο κίνησης)-09132100-4(Βενζίνη Αµόλυβδη)-09135100-5(Πετρέλαιο θέρµανσης) - 09211000-
1(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 
∆ιακήρυξη  Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού 
προϋπολογισµού 127.790,58 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 103.056,91€ χωρίς ΦΠΑ 24% . 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
2)Τις διατάξεις του Νόµου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου στον 
Νοµαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. . 
3)Τις διατάξεις του Νόµου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄΄) « Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
4)Τις διατάξεις του Νόµου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 
5)Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
6)Τον Νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 
….». 
7)Τον Νόµο 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
 8)Το Νόµο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών»    (Προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
9)Την διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6641 & 10.6643, στον προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού 
Προσώπου«ΟΚΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε την αριθ. 153/2017  απόφαση του ∆Σ  και  το µε α.π. 2868/26-10-2016 έγγραφο 
του Ο.Κ.Α.Π. ) όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. 
10)Την  διάθεση πίστωσης από τον  προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού Προσώπου «Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και το µε α.π. 1014/02-12-2016 έγγραφο της Α΄θµιας. ) όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την 
κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
11) Την διάθεση πίστωσης από τον  προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού Προσώπου «Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και το µε α.π. 35677/18-10-2016 έγγραφο της Β΄θµιας. ) όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την 
κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
12)Την διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6641 & 10.6643, στον προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 2017  του Νοµικού 
Προσώπου «Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.» µε την αριθ.   /2017 απόφαση του ∆Σ και το µε α.π. 35679/18-10-2016 έγγραφο της ΚΕ∆ΗΚΕ. ) όπου 
προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του στη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
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13)Την διάθεση πίστωσης, µε την αριθ.  55/2017 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής από τους  Κ.Α.Ε. 10.6641.02(Α.Α.Υ.: 
242/2017),20.6641.02(Α.Α.Υ.:241/2017),30.6641.02(Α.Α.Υ.:216/2017 & 240/2017 στον  προϋπολογισµό του  οικονοµικού έτους 
2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
14) Την αριθ. 153/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την έγκριση της µελέτης και τον καθορισµό τρόπου 
διενέργειας της προµήθειας µέσω  ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, 
15)Tην αριθ. 58/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
16)Την αριθ. 63591 & 52091/19-04-2017 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 
µε την οποία ενεκρίθη η αριθ. 58/2017 Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
17)Την αριθ. 38/2017 Απόφαση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) 
18) Την αριθ.  /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού 
προϋπολογισµού 127.790,58 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 103.056,91€ χωρίς ΦΠΑ 24%µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν 
το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για µία οµάδα είτε  για περισσότερες οµάδες είτε και για το 
σύνολο των οµάδων, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας. 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η 
∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας  
β) Η 34/2016 ενιαία µελέτη  
γ) Η Οικονοµική Προσφορά 

1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό της ως άνω προµήθειας είναι ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ που έχει τα εξής στοιχεία: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ  

 Α.Φ.Μ.: 997627133 

      ∆.Ο.Υ.: AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Κ. 28100 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:26713-60153/6   

ΑρµόδιοςΥπάλληλος:∆.Παγώνης  

   e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
1.2 Τόπος– Χρόνος διενέργειας  του διαγωνισµού     

Ο  διαγωνισµός  θα  πραγµατοποιηθεί µε  χρήση  της  πλατφόρµας  του  Εθνικού   Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος ύστερα από 
κανονική προθεσµία των προβλεπόµενων ηµερών (ελάχιστη προθεσµία 22 ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆Σ(άρθρο 
121 περιπτ.α παράγραφος 1 του Ν.4412/2016) 

 
 
      
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
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∆ιαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 7/06/2017 7/06/2017  26/06/2017 1/07/2017 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 

      
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα 
Υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αντικείµενο της Προµήθειας είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 127.790,58 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 103.056,91€ χωρίς ΦΠΑ 
24% 
Οι ενδεικτικές τιµές του προϋπολογισµού έχουν διαµορφωθεί  σύµφωνα µε την προηγούµενη εµπειρία του    ∆ήµου(περσινός 
διαγωνισµός) και κατόπιν προσκόµισης από την Γενική ∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας του ∆ελτίου Πιστοποίησης Υγρών Καυσίµων Κεφαλληνίας, µηνός Απριλίου και Μαίου 2017 
Αναλυτικότερα η προµήθεια χωρίζεται στις κάτωθι αναφερόµενες οχτώ(8) οµάδες και τα υπό προµήθεια είδη είναι: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ/∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 

      ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΟΜΑ∆Α Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΕΥΡΩ 
     ΜΕΤΡΗΣΗΣ   
       (€)  
       
  ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 15w-40 
   Λίτρα 700 7.00 4.900,00 
 1 (diesel oil )       
  σε ∆οχεία 20 λίτρων )     
       

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  SAE  10W-40 Λίτρα 400 6,80 2.720,00 
 2     
  SUPER ( motor oil )     
       

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 5W - 30 Λίτρα 150 7,40 1.110,00 
 3     
  SUPER ( motor oil )     
       

 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Λίτρα 400 4,40 1.760,00 
 4     
  ΤΎΠΟΥ HVLP- ISO VG 68     
       

 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ JCB GEAR Λίτρα 50 4,40 220,00 
 5      
  OIL HP 90 W      
        

 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ JCB GEAR Λίτρα 60 5,00 300,00 
 6       
  OIL HP PLUS       

 JCB TRASMITION FLUID Λίτρα 80 5,50 440,00 
 7 EP 10W       
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 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ JCB ENGINE Λίτρα 150 6,00 900,00 
 8     
  OIL HP 15w-40     

        
Οµάδα 1  

  ΕΙ∆ΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 
 Λίτρα 20 8,00 160,00 
 9 ΥΓΡΟ  JCB HYDRAULIC     
  FLUID HP 15       
        
 ΕΙ∆ΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 
 10 Λίτρα 300 4,00 1.200,00 
  ΥΓΡΟ  JCB HYDRAULIC     
  FLUID ΗP 46       
         
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  SUPER 
 11   Λίτρα 130 5,00 650,00 
  20W-50       
       
 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75w-90 
 12    Λίτρα 80 4,00 320,00 

         
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  SUPER 
 13   Λίτρα 20 6,00 120,00 
  ENERGY 2Τ       
  ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ       
 ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 14   Λίτρα 280 5,00 1.400,00 
  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ       
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  SAE     
  10W/30       
  ΕΙ∆ΙΚΟ      
 ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝ 
 15 Λίτρα 100 4,40 440,00
  Ο ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ     
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SAE     
  20W/40      
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  
 16 Λίτρα 50 5,00 250,00
  MULTIGRADE SAE 20W     
  – 50      
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  
 17  Λίτρα 150 4,80 720,00
  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ      
  ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ DEXRON     
 18 ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ  Λίτρα 100 5,50 550,00
       
 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80w-90 
 19   Λίτρα 250 4,00 1.000,00
 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80-90 
 20  Λίτρα 70 7,00 490,00
  LSD      
       
 21 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 Λίτρα 7 4,70 32,90
       
 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 
 22   Λίτρα 7 4,70 32,90
  ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ      
 ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
 23 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  Λίτρα 50 4,70 235,00
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  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SAE     
  15W/40 (diesel oil )      
 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12  
 24   Λίτρα 30 2.00 60,00
 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G11  
 25  TEM 100 4.50 450,00
  ∆ΟΧΕΙΟ 4 LITR      
 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 
 26   Λίτρα 120 4.00 480,00
        

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 16.035,70 
  

Φ.Π.Α. 24% 3.848,57 
  

ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 19.884,27 

ΟΜΑ∆Α 1  
 

ΟΜΑ∆Α 2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΚΑΠ/∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΟΜΑ∆Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑ∆Α  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 
     ΜΕΤΡΗΣΗΣ     ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 Βενζίνη     
Οµάδα 2   Λίτρα  2.640   1,298  € 3.426,72 

  Αµόλυβδη           
              

           Φ.Π.Α. 24% 822,41 
              
           Σύνολο 
           4.249,13 
           Oµάδας 2  
           

ΟΜΑ∆Α 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΚΑΠ/∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑ∆Α  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 
    ΜΕΤΡΗΣΗΣ         

Πετρέλαιο       
Οµάδα 3   Λίτρα  4.000   0,839 €  3.356,00 

 θέρµανσης            
              

           Φ.Π.Α. 24%  805,44 
              
           Σύνολο  
            4.161,44 
           Oµάδας 3   
              
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 
  ΜΕΤΡΗΣΗΣ    

Οµάδα 4 Πετρελαίου Λίτρα 15.000 0,839€ 12.585,00 
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 θέρµανσης     
      

    Φ.Π.Α. 24% 3.020,40 
      
    Σύνολο 
    15.605,40 
    Oµάδας 4  
      

    

 
 
 
  

ΟΜΑ∆Α 5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 
  ΜΕΤΡΗΣΗΣ    

Πετρελαίου 
Οµάδα 5 Λίτρα 20.000 0,839€ 16.780,00 

 θέρµανσης     
      

    Φ.Π.Α. 24% 4.027,20 
      
    Σύνολο 
    20.807,20 
    Oµάδας 5  
     
 
      

ΟΜΑ∆Α 6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΕ∆ΗΚΕ/∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 
Πετρελαίου 

Οµάδα 6 Λίτρα 52.000 0,839€ 43.628,00 
 θέρµανσης     
      

    Φ.Π.Α. 24% 10.470,72 
      
    Σύνολο 
    54.098,72 
    Oµάδας 6  
      
 
 
 

 

ΟΜΑ∆Α 7 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΕ∆ΗΚΕ/∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 
  ΜΕΤΡΗΣΗΣ    

Πετρέλαιο 
Οµάδα 7 Λίτρα 2.500 1,081 € 2.702,50 

 κίνησης     
      

    Φ.Π.Α. 24% 648,60 
      
    Σύνολο 
    Oµάδας 7 3.351,10 
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ΟΜΑ∆Α 8 ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆ΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΕ∆ΗΚΕ/∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 
  ΜΕΤΡΗΣΗΣ    

Βενζίνη 
Οµάδα 8 Λίτρα 3.500 1,298 € 4.543,00 

 Αµόλυβδη     
      

    Φ.Π.Α. 24% 1.090,32 
      
    Σύνολο 
    5.633,32 
    Oµάδας 8  
      
 
 

Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των φορέων υλοποίησης της προµήθειας (∆ήµος 
Κεφαλλονιάς και των Ν.Π.), παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 ΦΟΡΕΑΣ  ΚΑΘΑΡΗ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΞΙΑ (€)  ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    (€) 
      

∆ΗΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Οµάδα 1 16.035,70 3.848,57 19.884,27 

 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     
      
 ΟΚΑΠ    

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
Οµάδα 2 3.426,72 822,41 4.249,13 

     
      
      
     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Οµάδα 3 3.356,00 805,44 4.161,44 

 ΟΚΑΠ    
      
      

 
Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.585,00 3.020,40 15.605,40 

Οµάδα 4     
      
      

Οµάδα 5 
Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 16.780,00 4.027,20 20.807,20 
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ΚΕ∆ΗΚΕ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Οµάδα 6  43.628,00 10.470,72 54.098,72 
      
      

ΚΕ∆ΗΚΕ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
Οµάδα 7 2.702,50 648,60 3.351,10 

      
      

ΚΕ∆ΗΚΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
Οµάδα 8 4.543,00 1.090,32 5.633,32 

      
      
  ΓΕΝΙΚΟ 
   103.056,92 24.733,66 127.790,58 

  ΣΥΝΟΛΟ:    
 

Ο ∆ήµος και κάθε ένα από τα  αναφερόµενα στην παρούσα ,Νοµικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται 
να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για την 1η Οµάδα(φορέας υλοποίησης:∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) είτε για τις οµάδες 2-3(φορέας υλοποίησης:ΟΚΑΠ) είτε για την οµάδα 4(φορέας υλοποίησης:Α΄ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), είτε για την οµάδα 5((φορέας υλοποίησης:Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) είτε για τις οµάδες 6-
8(φορέας υλοποίησης :ΚΕ∆ΗΚΕ), είτε και για το σύνολο των οµάδων(1-8) των υπό προµήθεια ειδών ,ως αυτές 
προσδιορίζονται στην παρούσα µελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των 
ειδών κάθε οµάδας και τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους. 

 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 
τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 

 
7 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε 
περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆ Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 
και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
3.1 Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των 

διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXIS Net της Γενικής Γραµµατείας   Πληροφοριακών 

Συστηµάτων εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και  

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο

σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το   Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

3. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 
αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.- είτε ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 
Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους 
στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο 
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ή ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος 
εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λ αµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 

 
αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013). 

 
1.2 Περιεχόµενο Ηλεκτρονικών Προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς 
ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 

 
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία  επισυναπτόµενων αρχείων, στο  σύστηµα 

 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

 
∆ιευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των 
αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. 
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Σε ότι αφορά την/τις Υπεύθυνη/νες ∆ηλώσεις ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3  του Ν. 4250/14. 

Επίσης δεν αναγνωρίζεταικαι δεν  θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της

προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή  δικαιολογητικών της  οικονοµικής προσφοράς  στον

(υπο)φάκελο “∆ικαιολογητικά συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Οµοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή 
δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οικονοµική Προσφορά”. 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό, υποβάλλονται από τον Υποψήφιο 
ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Αυτά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο, διαχωρισµένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισµένους  

υποφακέλους  µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής –  τεχνικής 

προσφοράς» και   «Επιµέρους  έντυπα  οικονοµικής  προσφοράς»,  αντίστοιχα.  Ειδικότερα,  οι 
 

απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία που αφενός υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική 
προσφορά αλλά απαιτείται να προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, εντός της 
ανωτέρω αναφεροµένης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 
οικονοµικό φορέα(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά 
αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κ.λ.π.  
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω εντός της 
προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών(3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και 
αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 
Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα  στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω θα υποβληθούν στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς, µέσα σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 
γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».    
β) Επωνυµία : ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ . 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης  
 δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας 
(fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία 
του εκπροσώπου τους. 
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No:  //-06-2017 (αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η απόφαση έγκρισης των Τευχών 

∆ηµοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισµα αναφοράς της διακήρυξης) 
 Για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  
 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 
 
 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 
 

• επωνυµία, 
 

• διεύθυνση, 
 

• αριθµός τηλεφώνου, 
 

• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax), 
 

• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 
 
 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
 
 
Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το διαγωνισµό, δεν είναι αποδεκτή. 
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Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για 

τις  οποίες  δεν  έχει   πραγµατοποιηθεί  κατάθεση  ηλεκτρονικής προσφοράς  στο  σύστηµα)  δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 
οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την 
ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε   

αντίθετη  περίπτωση,  θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόµενοι.  Από το σύστηµα  παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της 
 
εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι 
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά 

απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόµενους  προµηθευτές συµπληρωµατικές

πληροφορίες-διευκρινίσεις   ,σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (6)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές 
πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε 
τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, 
µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός 
των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο µε την  ένδειξη « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται

ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, η εγγύηση συ µµετοχής,

και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την

ανάθεση   ∆ηµοσίων   Συµβάσεων.   Συγκεκριµένα,   στον   προαναφερόµενο (υπο)φάκελο

περιλαµβάνονται:        

5.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής       

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσήκοντος,

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής  δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το

ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11  της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτο και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και σύµφωνα µε την παράγραφο β) του άρθρου 93 του Νόµου 4412/2016 και επί

ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :       
 
1. Εγγυητική συµµετοχής στον διαγωνισµό 

Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης οµάδας στην οποία θα υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος . 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από µία οµάδες, η εγγυητική επιστολή που 
θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιµέρους οµάδων. 

Τα απαιτούµενα στοιχεία της εγγυητικής συµµετοχής αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσης. 
2.  Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ 
B 3698 - 16.11.2016 όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 
Α)α) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της 
παρούσας διακήρυξης, της 34/2016 µελέτης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων, τους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα και επίσης ότι η προσφορά του ισχύει για ενενήντα (90) ηµέρες. 
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β) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την περιβαλλοντική , κοινωνικοασφαλιστική 
και εργατική νοµοθεσία που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις, ή ∆ιεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου όπως απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. 
Β) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους (παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016): 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 
και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 
101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Γ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 4 
περίπτωση β του Ν.4412/2016 δηλαδή: ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν 
σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Ε) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι: 
α) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις. 
β) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
γ) δεν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά το άρθρο 74 του Ν. 
4412/2016 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το 
στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 
δ) δεν έχει τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α/2007) (αφορά µόνο νοµικά πρόσωπα). 
ε) ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
στ) ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και έντυπη προσκόµιση, όπου 
απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 80 του 
ίδιου νόµου. 
ΣΤ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το 
ειδικό επάγγελµα τους προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό 
ή κτηνοτροφικό επάγγελµα κατά περίπτωση ( δεν αφορά συνεταιρισµούς) ΄ Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι 
είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, 
ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα 
. 
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 
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 συνεταιρισµού. 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 
Ειδικότερα, ως προς το σηµείο β) της Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ε, 
- σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά το ίδιο το πρόσωπο 
- σε περίπτωση νοµικού προσώπου τη δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο 
α. για το εκπροσωπούµενο από αυτόν νοµικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του ατοµικά 
- σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον 
Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 
- σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 
και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. 
7) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
 
8) 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: 
 
ix. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
x. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά, 
xi. το µέρος του έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση του έργου, 
xii. 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, ν. τον 
Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 
xiv. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, 
xv. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 
xvi. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, ή η 
εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η 
σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή, 
xvii. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της 
σύµβασης. 
10) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα 
φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου 
11) 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. 
12) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους, από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
13) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης καθώς και ότι αναλαµβάνει την 
ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των υπό 
προµήθεια ειδών εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύµβαση, στα κτίρα του ∆ήµου και 
στα κτίρια των Νοµικών προσώπων αυτού. 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθµεί, θα τα αντιστοιχίζει 
και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 
για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου 
να υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική 
µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. Με 
την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της 
σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας 
για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων 
από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς , η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο ∆ήµος 
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Κεφαλλονιάς αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν 
να ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O 
αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . ∆ιευκρινίζεται ότι ισχύουν τα 
εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 
 

ix. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της 
ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

x. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή). 

xi. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή). 

xii. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα 
πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση 
κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία. 

5.4. Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α. 
(ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. 
 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, 
το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής 
προσφοράς του παραρτήµατος Β. 

Είδη µε ποσοστό έκπτωσης 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του 
συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει 
µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για 
το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 
Τιµές αναφοράς  Πετρέλαιο Θέρµανσης Β΄θµιας Σχολικής Επιτροπής: = 

0,839/ανά λίτρο € (χωρίς ΦΠΑ)  
Παράδειγµα : 

Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 5 % για το υπό προµήθεια 
είδος: Πετρέλαιο Θέρµανσης Β΄θµιας Σχολικής Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα 
συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,839 - (0,839 x 0,05) = 0,78 – 0,04= 0,799€/ανά λίτρο 
Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω τιµή αναφοράς σύµφωνα µε το παράδειγµα γίνεται για να αποτυπωθεί έµµεσα το ποσοστό 
έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιµή πώλησης. 
Είδη µε χαµηλότερη τιµή : 

Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την συνολική τιµή που προσφέρουν για κάθε οµάδα. 
Παράδειγµα : 
Ο συµµετέχων θα προσφέρει συγκεκριµένες τιµές µονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 
για τις συγκεκριµένες Οµάδες. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή 
προσφοράς την τιµή που προκύπτει ως άθροισµα (προ Φ.Π.Α) των επιµέρους τιµών προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων 
κάθε οµάδας. 
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Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιµές µονάδος, έχουν αποτυπωθεί έµµεσα στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόµενα από το σύστηµα καθώς και το επισυναπτόµενο έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου, σε µορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόµενης έκπτωσης 
ή η τιµή µονάδος για κάθε είδος της κάθε οµάδας για την οποία συµµετέχει. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του 
ηλεκτρονικού παραγόµενου από το σύστηµα αρχείου της οικονοµικής προσφοράς και του συµπληρωµένου από τον 
προµηθευτή εντύπου οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου, υπερισχύει το παραγόµενο από το σύστηµα. 
(Η προσφορά στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται µε την προσφορά στο 
έντυπο οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ) 
Τιµές: 
Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) και το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ∆ΕΝ 
µπορεί να είναι αρνητικό. (Άρθρο 26 παρ.4 περιπτ. β΄ Ν.4412/2016) 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Απαγορεύονται οι εναλλακτικές 
προσφορές. 

Επισηµαίνεται ότι: 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα . 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προαναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

 Περιπτώσεις  προσφορών που  παρουσιάζουν αποκλίσεις  από  τους απαράβατους  όρους  της 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 ∆ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 
 Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο 

όταν αυτές ζητούντα από αρµόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 
Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο . 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προϊόντων ή για µία ή περισσότερες οµάδες για την συνολική ποσότητα των 

ειδών της εκάστης οµάδας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016 . Η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά µε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια 
Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή, (πρωτότυπη) εντός τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης οµάδας στην οποία θα υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος . 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από µία οµάδες, η εγγυητική επιστολή που 
θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιµέρους οµάδων. 
Αναλυτικότερα οι απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της έκαστης Οµάδας καθορίζονται ως εξής: 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ 24% 

Ποσοστό Εγγυητικής 
επιστολής Συµµετοχής€ 

(2%) 
1 Λιπαντικά ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 16.035,70 320,71 320,71 

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΟΚΑΠ 3.426,72 68,53 

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΚΑΠ 3.356,00 67,12 

135,65 

4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α’ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

12.585,00 251,70 251,70 

5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

16.780,00 335,60 335,60 

6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΕ∆ΗΚΕ 43.628,00 872,56 

7 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕ∆ΗΚΕ 2.702,50 54,05 

1.017,47 
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8 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΚΕ∆ΗΚΕ 4.543,00 90,86 

 ΣΥΝΟΛΟ: 2.061,13 2.061,13 
  
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Στην παρούσα προµήθεια ο 
 
χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 90 ηµέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 120 
ηµέρες . 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 
Οι εγγυήσεις  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 ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. 
και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 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, (120 ηµέρες ) ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική Γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσης µετάφραση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα 
διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του διαγωνισµού (Επιτροπή 
Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 
8. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς , δηλ. στις 
6/07/2017.και ώρα 10:00 π.µ. από τα µέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
 
9. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (αριθµ. 
ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 
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α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία που καθορίζεται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες 
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους 
απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά και τα συµπληρωµένα πρότυπα οικονοµικών προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί 
στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει αρχικά τους κυρίως 
φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό 
αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους - σύµφωνα µε τα ισχύοντα - καθώς και των 
τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά - 
µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων 
επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες - οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί 
ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις 
ζητούµενες διευκρινίσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων παραβίασης των 
όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το 
οποίο διαβιβάζεται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. 
ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η αρµόδια Επιτροπή εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή 
αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. 
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως 
τυπικά µη αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. 
η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους συµµετέχοντες 
για ενηµέρωση. 
Θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την 
άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή 
παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο 
στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία διενέργειας 
της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία , η Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για 
την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το 
κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς 
και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική 
Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, 
για ενηµέρωση. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που 
αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής ή µεγαλύτερη κατά 15% που προσφέρει ο 
πάροχος. 

β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις (άρθρο 73 του Νόµου 
4412/2016) : 
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης 
 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης 
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση 
 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή απαράβατους όρους απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 
 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή και εµφανίζει τιµές σε οποιαδήποτε σηµείο της 

τεχνικής προσφοράς . 
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 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά . 

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά είτε στο σύνολο της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της προµήθειας 
 ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη . 
 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας. Η 
απόφαση αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 
φροντίδα. 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από 
την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 την οικονοµική Επιτροπή. 

8. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους πριν την υπογραφή 
της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

9. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού , από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το 
αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική µορφή στο αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ . 

10. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη υποβληθείσες. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.Τα αποτελέσµατα του κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων θα κοινοποιούνται 
στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού 
2.Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει 
το διαγωνισµό σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: 
>Για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας. 
>Εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό 
>Εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών µε το υπό ανάθεση έργο 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει τα αποτελέσµατα του και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην αναθέτουσα Αρχή. 
4Η αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει οριστικά τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού α) όταν δεν χρειάζεται πλέον υλικό 
λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί 
το υλικό ή β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
5Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότηση τους προς την Οικονοµική Επιτροπή 
µπορεί να προτείνει: 
-Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο προµηθευτής 
-Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων κ αι των τεχνικών 
προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση. 
-Κλήρωση για ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές για την επιλογή προµηθευτή. 
Στην περίπτωση που το προαναφερόµενο όργανο γνωµοδοτεί για: 
-Ματαίωση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειας του υλικού για ολόκληρη ποσότητα ή µέρος αυτής 
-Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 
-Τελική µαταίωση της προµήθειας, 
Τότε την σχετική απόφαση λαµβάνει η Ο.Ε. του ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσµίας  δέκα (10) η µερών από τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του αποστέλλεται 
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ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε  µορφή  αρχείου.  pdf και  σε 

Φάκελο µε τίτλο  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση και αναφέρονται  στο παρόν άρθρο κατά  περίπτωση.  Τα  δικαιολογητικά  

προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αυτά είναι :    
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασµα 
ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf 
τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Συγκεκριµένα τα ανωτέρω αναφερόµενα πιστοποιητικά θα τα προσκοµίσουν οι εξής: 
Φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης 
ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 
ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο 
και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα 
περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

• Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 

• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

 
• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
• Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για 
τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να 
προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση για τους 
ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούµενος. 

• Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους 
νόµιµους εκπροσώπους του. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί/εκδοθεί 
από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) 
στην αρµόδια υπηρεσία. 
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισµένο 
φάκελο, µε διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
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«∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΤΑΧ.∆ΙΕΥΘ/ΝΣΗ : ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΚ 28100 

Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Προκήρυξης. 
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 
 

Αν δεν  προσκοµισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις σε αυτά  που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται  προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει   ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν.  Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.   

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από  τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον 
αµέσως επόµενο µειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός 

δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  η κατακύρωση  γίνεται  στον 

επόµενο  µειοδότη και ούτω  καθ  εξής  Αν κανένας  από τους προµηθευτές   δεν  υποβάλλει, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Η παραπάνω διαδικασία  ολοκληρώνεται  µε  τη  σύνταξη   πρακτικού  από την  Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. 
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Σηµείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες στους 

οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενηµερωµένα σε παραπάνω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, 
παρ. 5, του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης. Ο 
∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
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προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 

8. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο ∆ήµος δεν την 
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει 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) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που µε το ΤΕΥ∆ δεσµεύθηκε 
να προσκοµίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 

9. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ∆ήµος προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

10. 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, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 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. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, 

εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Σύµφωνα όµως µε την περιπτ. β του άρθρου 72 του Νόµου 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι «δεν 

απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων 
(20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης». 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , καθώς και τις 
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύµβαση δεν 
µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 
- Τα προς προµήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την προσφορά του αναδόχου. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

2. Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του ∆ήµου από το ∆ήµαρχο και για λογαριασµό των 
Νοµικών προσώπων  από τον πρόεδρο εκάστου εξ’ αυτών, και για λογαριασµό του αναδόχου από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο. Το αντικείµενο της σύµβασης θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύµβαση 
τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

3. Η σύµβαση θεωρείται ότι 
εκτελέσθηκε όταν: α) Έχει παραδοθεί 
ολόκληρη η ποσότητα. 



 

 605 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
• Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την 

σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 
όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν τα είδη της προµήθειας µε -χρέωση του 
προµηθευτή-, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στα 
σηµεία που θα τους υποδείξουν οι υπάλληλοι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή οι υπάλληλοι τών Νοµικών του 
Προσώπων. 

Ο ∆ήµος  και τα Νοµικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των 
ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Παραλαβή των ειδών 
Αναλυτικά: 
Τα προς προµήθεια είδη καύσιµα και λιπαντικά  θα παραδίδονται εντός 2 ηµερών από την εντολή της Υπηρεσία 
του κάθε φορέα προς τον ανάδοχο, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων υλοποίησης. 
-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, µε τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και την 
εναπόθεση τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη 
του προµηθευτή εντός δύο (2) ηµερών µετά από εντολή από την Υπηρεσία του κάθε φορέα. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 
τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 
Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παραδώσει τις 
ποσότητες των ειδών, µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση, σε περίπτωση που ο 
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων. 

• Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις 
ποσότητες των ειδών της προµήθειας, που ζητήθηκαν εντός εύλογου χρόνου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη είναι αρίστης 
ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήµων 
κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι 
απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την 
οποία τα προορίζει ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα. 

2. Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν 
διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την 
υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του ∆ήµου ή των Νοµικών του Προσώπων, κάθε ποσότητα 
του είδους, που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 
παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό  
που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών της προµήθειας και αποστολής στο 
∆ήµο των νέων, σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

7. του ακατάλληλου ρποµηθευθέντος είδους, επήλθε φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στα 
µηχανήµατα του δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 
που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να του 
επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. 
Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
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8. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου 

ή του αντίστοιχου Νοµικού Προσώπου. Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον οριζόµενο από την 
σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση. 

Η συµβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται τµηµατικά στον προµηθευτή, µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά µε την παράδοση στην υπηρεσία των ποσοτήτων 
και των ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η καταβολή θα γίνει, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο για την πληρωµή του αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισµού, τα 
έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για 
την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016: 
Αναλυτικότερα : 

• για τα  υπό προµήθεια είδη το  µεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις εκατό (%) . 
    Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιµές της µελέτης 
ΑΡΘΡΟ 23 ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για ένα(1) έτος ή µέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. Ο ∆ήµος διατηρεί 
το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις 
ανάγκες και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη. Στην περίπτωση αυτή, ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της 
προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος  
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

5. Ο Ανάδοχος /χοι της προµήθειας και η αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

6. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ΄ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια Κεφαλληνίας 
σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Για κάθε πράξη του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των 

συµφερόντων του, έχει δικαίωµα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το ίδιο δικαίωµα έχει 
ο ανάδοχος, όταν ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός, δεν αποφαίνεται µε 
πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόµενης πράξης. 

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 
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5. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της 
αρµοδίας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στα αρµόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστηµα 
της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι 
σύµφωνες µε τη µελέτη. 

6. Ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα 
ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο 

δηµοτικό κατάστηµα ∆ήµου Κεφαλονιάς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : 
www.kefallonia.gv.gr.gr. 

2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr να 
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος και να δηµοσιευθεί µια φορά στις προβλεπόµενες από 
την νοµοθεσία εφηµερίδες 

3. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (π.χ.υπέρ ∆ηµοσίου, 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.,Α.Ε.Π.Π. ,) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και 
τυχόν επαναληπτικής.  

4. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 
5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του 

Ν. 3463/2006. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Παπαδάτος Νικόλαος    - Σοφία Γαρµπή -Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Θεόφιλος Μιχαλάτος και Κωνσταντάκης Άγγελος .  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• Την 153/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
• Τις   240-241-242 /14-03-2017 Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρεώσεων. 
• Το σχέδιο των παραπάνω όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού    :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Επαναληπτικού ηλεκτρονικού 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 127.790,58 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 103.056,91€ 
χωρίς ΦΠΑ 24% µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

2. Ο Επαναληπτικός διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Συστήµατος ύστερα από κανονική προθεσµία των προβλεπόµενων ηµερών (ελάχιστη προθεσµία 
22 ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆Σ (άρθρο 121 περιπτ.α παράγραφος 1 του 
Ν.4412/2016). 

 
      
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 7/06/2017 7/06/2017  26/06/2017 1/07/2017 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 07:00π.µ. Ώρα 10:00π.µ 

      

 
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα 

 
Υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο δηµοτικό 
κατάστηµα ∆ήµου Κεφαλονιάς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : 
www.kefallonia.gv.gr.gr. 
3.Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr θα 
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δηµαρχιακού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί στις ηµερήσιες Αθηναϊκές εφηµερίδες : Ελεύθερο Τύπο 
– ΗΧΩ Των ∆ηµοπρασιών –τις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ και την 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα : ΧΡΟΝΙΚΑ . 
4.Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., Α.Ε.Π.Π.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    132  / 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  6-06-2017     Α∆Α: 649ΩΩΕ5-ΨΧ6                                                                           

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση Υπηρεσίας 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  
εισηγούµενος   το 8o θέµα ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης ∆ιαγωνισµού για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής προς έγκριση  το  από  31-05-2017 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
Αργοστόλι: 00/06/2017 
Αριθ.Πρωτ.: 
Aριθ.Αποφ.:  
 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
για την εκτέλεση της Υπηρεσίας : 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 55.890,01 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
I. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρα (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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II. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

III. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

IV. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 

V. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Ά/23-12-
2008)«Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». 

VI. Την υπ’ αριθµόν 333/08 γνωµοδότηση του Γ’ τµήµατος του Ν.Σ.Κ. και την υπ’ αριθµόν 33/08 εγκύκλιο 
του υπουργείου εσωτερικών. 

VII. Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

VIII. Την υπ’ αριθµόν 16820/10 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας– Ο 
Υφυπουργός στο Πρωθυπουργό «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου», όπως 
τροποποιήθηκαν µε τις 23779/10, 1500/11 και 7546/11 του υφυπουργού ΥΠΕΣΑΗ∆. 

IX. Του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές". 

X. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του Ν.3310/2005…». 

XI. Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α’/ 08.09.1997) περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα 
µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 

XII. Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», που ισχύουν από τη δηµοσίευσή 
του (8.8.2014) και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης 

XIII. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 
σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω 

XIV. Τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως ισχύει. 
XV. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών 
XVI. Τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
XVII. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

XVIII. Την µε  αριθµό 277/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού 
µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών 

XIX. Την αριθ. 318/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση 
της επιτροπής εξέτασης Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

XX. Την 155/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για  την έγκριση της µελέτης και τον 
καθορισµό τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας µέσω συνοπτικού διαγωνισµού. 

XXI. Την αριθ.  /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία 
εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 

 
 
XXII. Την αριθ. 2/2017 µελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές τµήµα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 
XXIII.     Την αριθ.   /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία διατέθηκε 

η πίστωση. 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 
 



 

 610 

4. ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εκτιµάται στο ποσό των 
45.072,59 € πλέον Φ.Π.Α. 10.817,42 € ευρώ, δηλαδή 55.890,01 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
5. χρηµατοδότηση θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και από τον εγγεγραµµένο ΚΑΕ 70.6162.26, εγγεγραµµένης 
πίστωσης 56.000,00 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017.  
1.            Γίνονται δεκτές προσφορές, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση  της µε αριθµό 2/2017 µελέτης που 
συνέταξε το  Αυτοτελές Τµήµα τουριστικής Ανάπτυξης, 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 00/06/2017 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

EL 623 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

CPV 55410000-7 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 55.890,01 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 , εδάφιο 1 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ(Ε∆ΡΑ ∆ΗΜΟΥ) 

EL 623 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ Έως 15/10/2017 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί υπηρεσιών, Εισφορά 
0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)  

ΦΠΑ 24%( Βαρύνει το ∆ήµο) 
 

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

• Τρείς (3) θέσεις εργασίας για την λειτουργία της παραλίας  ( οµπρέλες – ξαπλώστρες ) για το χρονικό 
διάστηµα από 11 Ιουλίου   έως  και 31 Αυγούστου 2017, και δύο (2) θέσεις εργασίας για το χρονικό διάστηµα 
από 01 Σεπτεµβρίου έως και 15 Οκτωβρίου  2017.   

• Πέντε (5) θέσεις εργασίας για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ για το χρονικό διάστηµα 
από 11 Ιουλίου   έως  και 31 Αυγούστου 2017, τέσσερις (4) θέσεις εργασίας για το χρονικό διάστηµα από 01 
Σεπτεµβρίου έως και 31 Σεπτεµβρίου 2017, και  τρείς (3) θέσεις εργασίας για το χρονικό διάστηµα από 01 
Οκτωβρίου έως και 15  Οκτωβρίου 2017.  

• Μία (1) θέση εργασίας για τις ανάγκες µικροεπισκευών από την καθηµερινή χρήση  και επιτήρησης  του 
εξοπλισµού  καθώς και την ασφαλή αποµάκρυνσή του  ( οµπρέλες- ξαπλώστρες) όταν οι καιρικές συνθήκες 
το επιβάλουν για το χρονικό διάστηµα από 11 Ιουλίου   έως  και 15  Οκτωβρίου 2017. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες και να επανδρώσει τις παραπάνω θέσεις εργασίας.   
    Η παραλία ΜΥΡΤΟΥ και  το κυλικείο   θα λειτουργούν  καθηµερινά από 10.00 π.µ. έως και 19.00 µ.µ. από 11η Ιουλίου 
έως και 30η Σεπτεµβρίου και από 10.00 π.µ. έως και 18.00 µ.µ από 1η Οκτωβρίου έως και την 15η  Οκτωβρίου. 
    Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας για την ασφαλή επίσκεψη των επισκεπτών στην 
παραλία καθώς και για όλο το χρόνο παραµονής τους σε αυτή .  
Ο αναγκαίος εξοπλισµός για τη λειτουργία της παραλίας και του κυλικείου θα παραχωρηθεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς .  
     Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία και την συντήρησή τους καθώς και τη αποκατάσταση τυχόν ζηµιών 
ή φθορών που προκλήθηκαν µε ευθύνη του. 
   Επίσης όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία  του κυλικείου της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ  (τρόφιµα, ποτά , αναψυκτικά , παγωτά ) 
θα παραδίδονται  από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη  για   την ανάδειξη αναδόχων προµηθευτών 
.  
    Ο ∆ήµος έχει την πλήρη ευθύνη για την διαχείριση και έλεγχο του κυλικείου και των ξαπλωστρών ενώ για τον έλεγχο της 
λειτουργίας της παραλίας και του κυλικείου ΜΥΡΤΟΥ θα ορίσει  ∆ηµοτικό Υπάλληλο ο οποίος  σε συνεννόηση µε τον 
ανάδοχο θα είναι υπεύθυνος για τις όποιες παραγγελίες απαιτούνται και για τον έλεγχο του Ταµείου.  
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   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το 
σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόµενων εργασιών 
. 
 Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των  πτυχίων που θα 
προσκοµίσουν  και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα 
ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του ∆ήµου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη 
του ∆ήµου στην αρµόδια Λιµενική  και Πυροσβεστική Αρχή για την διευκόλυνση τους  εφόσον απαιτηθεί. 
∆εδοµένου ότι η επισκεψιµότητα της παραλίας του Μύρτου δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων ο ∆ήµος µας έχει τις 
κατωτέρω δυνατότητες : 
Α) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση µη παροχής των αναφεροµένων στην παρούσα εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, 
είτε προέρχεται από υπαιτιότητα του ∆ήµου, είτε του αναδόχου να µειώσει το τίµηµα του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α., κατόπιν προσκοµίσεως από τον ανάδοχο του πίνακα συνολικού µισθολογικού κόστους κατά 
την λήξη της συµβάσεως. 
Β) ∆ιατηρεί το δικαίωµα, να τροποποιεί τον αριθµό των  θέσεων εργασίας και το ωράριο λειτουργίας ανά ηµέρα σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε  ανάγκες λειτουργίας της  παραλίας του Μύρτου, χωρίς όµως οι τροποποιήσεις αυτές να υπερβαίνουν τις 
συνολικές ώρες λειτουργίας της παραλίας και το σύνολο των θέσεων εργασίας κατά το συνολικό χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας της.  Για την εφαρµογή της εν λόγω δυνατότητας ο ∆ήµος οφείλει να ενηµερώνει τον ανάδοχο εγκαίρως και µε 
κάθε πρόσφορο µέσο. 
Γ) ∆ιατηρεί το δικαίωµα στην περίπτωση µη παροχής του συνόλου των αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την 
χρονική διάρκεια που αναφέρεται στην παρούσα, να προβεί σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο 
της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

 
Άρθρο 2-Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά 
ισχύος τα κατωτέρω: 
• Η παρούσα διακήρυξη 
• Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
Η Η συγγραφή υποχρεώσεων της υπ΄αριθ.2/2017 µελέτης 
 
Η Η υπ΄αριθ. 2  µελέτη - τεχνική έκθεση 

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

Άρθρο 4ο: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
Ο Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 

26710- 25600, την 21/06/2017, ηµέρα Τετάρτη , ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30π.µ. και λήξης 
11:00 π.µ , ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

 
Άρθρο 5ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα είναι συνοπτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής και θα διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές, τις οποίες θα 
καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµου αντιπροσώπου, στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές , αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε διαγωνιζόµενο. Ορίζεται ότι ο κάθε 
διαγωνιζόµενος, έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς µόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών σε ανοιχτή συνεδρίαση µετά τη λήξη της παραλαβής τους. Προσφορές που 
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής: 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµοσία, παρουσία των διαγωνιζοµένων, κατά την 

ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το ν. 4412/2016, τον κυρίως φάκελο και καταγράφει τους 
διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της προσφοράς χωρίς 
σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη. 

Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των 
προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των 
προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχός τους. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συµµετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε µυστική συνεδρίαση τη νοµιµότητα και το κύρος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών, δηλαδή αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους 
απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων. 
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 
τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει δεκτοί από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στο 
στάδιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους. Το αποτέλεσµα από το 
στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται δηµόσια, δηλαδή αυτούς 
που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των 
διαγωνιζοµένων. 
 Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες 
προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών , ο 
πρόεδρος ανακοινώνει τον µειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισµού, το οποίο αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία στους 
συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια 
η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 

Άρθρο 6ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως 
ορίζονται στο Άρθρο 2  παρ. 1 περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονοµικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή 
νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και 
των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προµήθειας των 
προϊόντων της παρούσης. 
Αναλυτικότερα δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
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(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς 
σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 
παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο 
διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7: Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
συµµετοχής 

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

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

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

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

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

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

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

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

α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 
τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από 
το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
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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. Άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 
του Ν.∆.400/70 

 
 

Ζ. Εγγραφή στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

 
 

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

 
 

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

 

 
Ι. ΕΠΙΠΛΕΟΝ και ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Σύµφωνα µε τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε 
τα υπό προµήθεια υπηρεσίες, οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες στον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό να αποδείξουν  την 
επαγγελµατική τους ικανότητα στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης – υποδοχής κυλικείων, 
καταθέτοντας µαζί µε τα προαναφερόµενα ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  την βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
(οριστικής παραλαβής) µίας τουλάχιστον (1)αντίστοιχης υπηρεσίας που έχουν παράσχει σε εκτέλεση 
σύµβασης µε ΟΤΑ (τρίτων ή ακόµη και του ιδίου που θα συνάψει την παρούσα σύµβαση).  
Οι απαιτούµενες Βεβαιώσεις Καλή εκτέλεσης δεν αφορούν την τεκµηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών κατά το 
άρθρο 54 του Ν. 4412/2016, αλλά προσκοµίζονται  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και 
συνεπώς  εµπίπτουν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016. 
 ∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να 
συνδέεται µε το κριτήριο της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 
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∆ιευκρίνιση : Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός του 
διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
υπογράφουν:  

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 
Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

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

Άρθρο 9ο: Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

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

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: 
xiii. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 
xiv. 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. 
2 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των 
όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς. 
Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από 
κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 
Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και 
ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του 
διαγωνιζόµενου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
Προσφορά ∆ιακήρυξης Συνοπτικός  ∆ιαγωνισµός για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
 

Ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς: ……/……/2017 «Να 
µην ανοιχτεί από την υπηρεσία» 
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Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία 

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

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τρεις (3) επιµέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ 
υποφακέλους µε τα αντίστοιχα αντίτυπα: 
 
12) Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 
 
13) Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 
 
14) Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 
Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και επιπλέον: 
14) Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
15) Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
16) Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

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

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

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

Άρθρο 11ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας  είναι η παραλία του Μύρτου της ∆.Ε. Πυλαρέων του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι από 11/07/2017 έως 15/10/2017. Οι 
υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 
 

Άρθρο 12ο: Κατακύρωση 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

• Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
• Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και 

"Οικονοµική Προσφορά".  
• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής.  
• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 
δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

• Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 
φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο .  

• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη.  

• Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον 
δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση 
των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό  

α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  

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

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά:  

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

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική   Έκθεση 
ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
θ) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον 
προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο 
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 
73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  
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α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές 
εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα 
πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 

β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. 
και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 
κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και 
το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για το σύνολο των υπό ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
του δήµου Κεφαλονιάς και όχι µεγαλύτερο ή µικρότερο. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άριρο 13 παρακάτω.  
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ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  

α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου  µόνον, 
καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα των υπό 
ασφάλιση οχηµάτων  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 
του Ν.4412/16.  

2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων 
και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 
επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

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

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 
• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tα προς ασφάλιση οχήµατα και µηχανήµατα έργου και τον αριθµό.  
• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ασφαλιστηρίων.  
• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα των ειδών για τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις 
• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
• Tον τρόπο παραλαβής.  
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• Tον τρόπο πληρωµής.  
• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 
• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στα Παραρτήµατα 

της ∆ιακήρυξης.  
16. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. 
17. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι 
ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόµενα που δεν µπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα 
αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) µπορούν να 
αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά 
φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης. Οι προθεσµίες που συντρέχουν 
στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 18ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                   Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 15/10/2017 οπότε και µπορούν     
να παραληφθούν όλα τα παραδοτέα. ∆ιατηρεί το δικαίωµα στην περίπτωση µη παροχής του συνόλου των 
αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την χρονική διάρκεια που αναφέρεται στην παρούσα, να προβεί 
σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η 
υποχρέωση αυτή ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου 
Νόµου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια 
του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν 
τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση υπηρεσίας παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
β) Παραλήφθηκαν συνολικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

7. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το 
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση 
της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  
8. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα 
εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  
9. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 
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υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.  
10. ∆εν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου από τον Ανάδοχο για την τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της 
σύµβασης.  
 
11. Η υπηρεσία παραλαµβάνεται τµηµατικά και βεβαιώνεται από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής 
υπηρεσιών του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την υποβολή 
του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό, και σε κάθε περίπτωση έως τις 
15/10/2017 µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 
του Ν. 4412/2016.   
12. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του 
άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και µε την προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό 
οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
εισήγηση αρµόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να 
παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη 
της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 
της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
13. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
14. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης 
συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης 
προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 
χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, γ) οι ποινικές ρήτρες 
για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της 
συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
17. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της υπηρεσίας, 
δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  
18. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την υπηρεσία µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για 
το ζήτηµα. Εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν 
επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή της υπηρεσίας, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί 
από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της 
και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσίας, η υπηρεσία µπορεί να απορριφθεί. Εάν η υπηρεσία 
απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει 
σε περαιτέρω ελέγχους.  
19. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση 
δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
20. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
προµηθευτή.  
21. Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός 
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε τµήµατος της υπηρεσίας.  
22. Αν η παραλαβή της υπηρεσίας και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης 
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αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 
υπηρεσία που παραλαµβάνει, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.  
23. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση 
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το 
άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατικά, η εξόφληση 
του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.  
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 

 α) Τιµολόγιο() του προµηθευτή.  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής,  Ασφαλιστικής και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας 
γ) Πρωτόκολλο καλής Εκτέλεσης του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου 
δ) Βεβαίωση παραλαβής του τµήµατος της υπηρεσίας από την υπεύθυνη για την εκτέλεση της υπηρεσία 
οργανική µονάδα 

Η εξόφληση του παραστατικού θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
3. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:  

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
δ) από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
ζ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη η συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
η) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 
4 του Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 
έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 
77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
θ) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ι) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή 
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περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και 
τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 
104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε.  
ια) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
ιβ) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η υπηρεσία, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος.  
ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν την υπηρεσία που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης και σε περίπτωση που έχει αποδεσµευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, 
µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα 
έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. Εάν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται 
σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του 
αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον 
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων 
φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει 
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ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή 
η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο 
αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 
παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης 
της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της. 
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση 
του αρµοδίου οργάνου.  
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής  σε ποσοστό 2% 
επί του συνολικού προϋπλογισµού της 2/2017 µελέτης εκτός ΦΠΑ ήτοι 901,45 ευρώ  και κατατίθεται µε τον 
φάκελο υποβολής των διακαιολογητικών συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι δύο τοις εκατό (2%) επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς τον ΦΠΑ για το σύνολο των οµάδων που πρέπει να υποβάλει 
προσφορά ο ενδιαφερόµενος .  

Αναλυτικότερα οι 
απαιτούµενη εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής 
για το σύνολο των 
οµάδων καθορίζεται 
ως εξής: Α/Α  

ΕΙ∆ΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  Ενδεικτικός 
Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ 24%  

Ποσοστό Εγγυητικής 
επιστολής 
Συµµετοχής€(2%)  

1  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

45,072,59 901,45 ΕΥΡΩ 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Στην παρούσα υπηρεσία ο χρόνος ισχύος της 
προσφοράς ορίζεται σε 60 ηµέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 90 ηµέρες 
. 
Επιπλέον προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη 
ανάδοχο. 
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 
το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης έχει τουλάχιστον διάρκεια ένα (1) 
µήνα µετά την ηµεροµηνία λήξης (διάρκειας), δηλαδή ένα µήνα µετά την 31/12/2017. 
Σύµφωνα µε την παρ. 7β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική παραλαβή των 
υπηρεσιών (ασφαλιστήρια συµβόλαια) η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται  αποδεσµεύεται σταδιακά 
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά, δηλαδή 
έναν µήνα µετά από την λήξη συµβολαίου που έχει συναφθεί µε το ∆ήµο. 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 
προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

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

5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  
6. Εάν στη βεβαίωση καλής εκτέλεσης αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
 
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την 
εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων.  
 
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 
 

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

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

ΑΡΘΡΟ 27ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 
µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις 
που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια δικαστήρια για την επικράτεια της 
Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.  
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ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.  
2. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
O κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί η διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού  θα µπορούσε να είναι  µε διαφάνεια µέσω ΑΣΕΠ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση όχι γιατί δεν υπάρχει αναγκαιότητα να  
λειτουργήσει η παραλία του Μύρτου αλλά η όλη λειτουργία της όπως έχουµε την εµπειρία της από 
πέρυσι και πρόπερσι   και όπως προβλέπεται φέτος δεν διασφαλίζει ούτε την εξυπηρέτηση των 
τουριστών , ούτε τα ‘έσοδα του ∆ήµου , ούτε τις συνθήκες εργασίες των εργαζοµένων που να είναι 
τέτοιες τουλάχιστον όπως προβλέπονται από την νοµοθεσία. 
 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Παπαδάτος Νικόλαος    - Σοφία Γαρµπή -Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος  και Κωνσταντάκης Άγγελος.  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• Την 155/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
• Την µε αρίθµ. πρωτ. 16653/31-05-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
• Το σχέδιο των παραπάνω όρων του  διαγωνισµού    :  
     
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού  55.890,01  € και διαθέτει ισόποση   πίστωση από τον  
Κ.Α 70.6162.26 µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆.Ε 
ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 
2. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
για την εκτέλεση της Υπηρεσίας : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ» µε Ενδεικτικό Προϋπολογισµό : 55.890,01 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 
3. Ο Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 
26710- 25600, την 21/06/2017, ηµέρα Τετάρτη , ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30π.µ. και 
λήξης 11:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 
 
4.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 ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία 
τοπική εφηµερίδα (ΗΜΕΡΗΣΙΟ –ΧΡΟΝΙΚΑ). 
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 
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διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   133   / 2017                                            Α∆Α: 6ΡΧΟΩΕ5-9Ι7 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  του  Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , , εισηγούµενη  το 9 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                             
Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  του Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  26-05-2017 διαβιβαστικό του αναπληρωµατικού Μέλους 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. 
πρωτ . 15792/25-05-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

 
 
                           Αργοστόλι:  25.05.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  15792 

 

             
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 Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  Υπηρεσιών για το έτος 2017(Ν 

4412/2016). Αρ. αποφ: 277/2016  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 

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

Στο Αργοστόλι, σήµερα 25.05.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 15235/22-05-2017 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 277/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις  οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. 
Αριθ. 30853 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 132/10482/11-04-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
για την προµήθεια  «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και 
Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 132/10482/11-04-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Παροχή 

υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 121/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 14445/17-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην υπ. Αριθ. 132/10482/11-04-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Παροχή υπηρεσιών 
λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 30853.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ήταν η 25η Μαίου και ώρα 
10:00 π.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:15235/22-05-2017017) προς τον προµηθευτή 
του οποίου η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος 64339.  

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 30853 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» . 

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

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

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

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

την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 
τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι  
οικονοµικές προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι  οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 132/10482/11-04-2017 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  

«Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου 
∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», 

β)την υπ. αριθµ. 121/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, σύµφωνα µε 
την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 14445/17-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 15235/22-05-2017 γραπτή ενηµέρωση , µέσω του συστήµατος , προς τον 
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος 64339, 

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

1ον)η οικ. προσφορά µε α/α συστήµατος 64339 της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» αφενός 
αφορούσε τις υπηρεσίες λειτουργίας,υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου 
∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης και αφετέρου ανήλθε στο ποσό των 205.277,00€(µε ΦΠΑ)  και 
ποσοστό έκπτωσης 2% 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α) ότι η παραπάνω αναφερόµενη κατατεθείσα προσφορά µε α/α συστήµατος 64339 της εταιρείας µε 

την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ήταν 205.277,00€(µε ΦΠΑ) για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας 
υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», 
ήτοι ποσοστό έκπτωσης 2,00, 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής 
και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», θα έχει 
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µεγαλύτερο κόστος , εφόσον  αφενός δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης και αφετέρου θα 
καθιστούσε αδύνατη την Λειτουργία των Σπηλαίων Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και 
ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», που 
διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, επιτεύχθηκε ποσοστό  έκπτωσης που συµβάλλει τα 
µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης 
που επιτεύχθηκε, 

δ)το γεγονός ότι η διακοπή λειτουργίας των εν λόγω Σπηλαίων κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, 
θα έπληττε ανεπανόρθωτα  αφενός την  τουριστική εικόνα  του νησιού και αφετέρου την οικονοµική ευρωστία   
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε αποτέλεσµα την  απώλεια εσόδων που θα ήταν αδύνατο να καλυφθούν από άλλες 
πηγές 

ε) το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό, που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ,για 
την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και 
Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» η προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ήταν η 
µοναδική, 

στ) Την αποδοχή ως παραδεκτής της οικονοµικής προσφοράς µε α/α συστήµατος 64339, εκτιµώµενη 
ότι τόσο το  περιεχόµενό της όσο  και η αξιολογούµενη οικονοµική  πρόσφορα ήταν συµφέρουσα σε σχέση µε τις 
τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιες ή 
παρεµφερείς υπηρεσίες 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας 
υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης, 
την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 2%, ήτοι: 
συνολική προσφορά 165.545,97€(χωρίς ΦΠΑ) και µε ΦΠΑ (39.731,03€), 205.277,00€ (µε ΦΠΑ). 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  
β) ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 2ου Πρακτικού Επιτροπής  του Ηλεκτρονικού 
∆ηµόσιου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, 
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ»  
β). Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 2%, ήτοι: συνολική προσφορά 165.545,97€(χωρίς ΦΠΑ) και µε ΦΠΑ (39.731,03€), 
205.277,00€ (µε ΦΠΑ). 
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς δε το ψηφίζουµε αυτό το θέµα γιατί πιστεύουµε  ότι η 
λειτουργία των δύο σπηλαίων πρέπει  να ανήκει αποκλειστικά στον ∆ήµο καταρχήν και βασικά θεωρητικά 
πρέπει να ανήκει στο κράτος ώστε να µπορεί να διασφαλίζεται  η σωστή λειτουργία τους µε εξειδικευµένο 
προσωπικό  και να παρέχονται  στους επισκέπτες ‘όλες οι απαιτούµενες  υπηρεσίες και καταγγέλλουµε ότι  στα 
ταµεία του ∆ήµου εισπράττουν άγνωστοι υπάλληλοι . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαδάτος Νικόλαος και 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος .        
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   111 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  82/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: 7ΣΕ5ΩΕ5-81Χ.) 
4) το  µε αρίθµ. 14445 /17 -05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) το µε αρίθµ. πρωτ. 15792/25-05-2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
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Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. 15792/25-05-2017  2ο Πρακτικό της Επιτροπής του  Ηλεκτρονικού  
∆ηµόσιου   µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την 
υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου 
∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» συνολικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένης ρήτρας 
προσαύξησης 12% ,ποσού 18.099,05€) 168.924,46€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 40.541,87 €, ήτοι σύνολο 209.466,33 
€ µε το Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 
τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
2. Ανακηρύττει   προσωρινό ανάδοχο για τις  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, 
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», µε 
έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 2%, ήτοι: συνολική προσφορά 165.545,97€(χωρίς ΦΠΑ) και µε 
ΦΠΑ (39.731,03€), 205.277,00€ (µε ΦΠΑ). 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους προσφέροντες. 
4. Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»καλείται εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από  την σχετική  
ηλεκτρονική ειδοποίησή της  να υποβάλλει  επίσης ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος σε  µορφή  αρχείου   Pdf 
φάκελο µε τίτλο«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 15 
της  132/10482/11-04-2017 ∆ιακήρυξης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται εντός τριών ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   
  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    134 / 2017                                                          Α∆Α: ΩΥΤΕΩΕ5-ΑΩΞ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού  Επιτροπής Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια γραφικής ύλης και 
λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2017 » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον 
Πρόεδρο της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος   εισηγούµενος το  10ο   θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης  : Έγκριση  Πρακτικού  Επιτροπής Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείου για το έτος 2017 », θέτει υπόψη των Μελών προς έγκριση το από 26-05-2017 διαβιβαστικό του 
µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ. 15543/ 24-05-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :      

 
 
 
                                     Αργοστόλι:  24.05.2017 
                                     Αριθ.Πρωτ.:  15543 

 

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

  
 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). 
Αρ. αποφ: 276/2016 ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 € » 
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Στο Αργοστόλι, σήµερα 24.05.2017, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 15262/23-05-2017 γραπτής πρόσκλησης του 
Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. 
αριθ. 193/13397/10-05-2017διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €» 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €». 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 193/13397/10-
05-2017διακήρυξη η 10/05/2017 και ώρα 10:00 π.µ. 

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

Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως και κατέθεσαν, δια των νοµίµων εκπροσώπων τους, 
προσφορά οι παρακάτω αναφερόµενες εταιρείες: 
α)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» της οποίας η προσφορά 
έλαβε αριθ. πρωτ. 15541/24-05-2017 
β) η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ», της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. 
πρωτ.: 15542/24-05-2017  
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  
των φακέλων των προσφορών.  
 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και µε τη σειρά που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, οι δύο(2)  κατατεθειµένες προσφορές. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο  Προσφοράς, 
στον ∆ιαγωνισµό όλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, στη συνέχεια προχώρησαν στην αποσφράγιση  
των «Φακέλων Προσφοράς» των  δύο(2)  συµµετεχόντων ατοµικών επιχειρήσεων , και µε τη σειρά που 
κατεγράφησαν παραπάνω,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτών.  

Μετά την  αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και 
αναλυτικότερα :  

α)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» ήταν τοποθετηµένος:  
1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , , 

β) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ»  ήταν τοποθετηµένος:  
1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»,  
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
  Στη συνέχεια η Επιτροπή,προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όλων των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθειµένων 
προσφορών , και  διαπίστωσε τα κάτωθι : 
  α) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς 
της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» ήταν πλήρη και σύµφωνα 
µε την, υπ΄αριθ.  193/13397/10-05-2017 ∆ιακήρυξηγια την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €», 
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β)  Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ» ήταν σύµφωνα µε 
την αριθ.  193/13397/10-05-2017 ∆ιακήρυξηγια την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €»,  
 Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση,οµοφώνως έκρινε ότι οι υποφάκελοι 
µε τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όλων των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθειµένων 
προσφορών είναι πλήρεις, και προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων Τεχνικής 
προσφοράς όλων των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών , και  διαπίστωσε τα 
κάτωθι : 
 α) Τα δικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της ατοµικής επιχείρησης 
µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»  ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  
193/13397/10-05-2017  ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €»  
 β) Τα δικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της ατοµικής επιχείρησης 
µε την επωνυµία «ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ»ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  193/13397/10-05-
2017  ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €» 

Κατόπιν των ανωτέρω  και µετά διαλογική συζήτηση, η  επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
τους  όρους  της αριθ. 193/13397/10-05-2017   ∆ιακήρυξης για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 
49.994,32€», οµόφωνα, έκρινε ότι : 

1) ο φάκελος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της ατοµικής επιχείρησης 
µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» ήταν πλήρης και  

2) ο φάκελος  των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της ατοµικής επιχείρησης 
µε την επωνυµία «ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ», ήταν πλήρης,  
 και οµόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο του εν λόγω διαγωνισµού , ήτοι το 
άνοιγµα του υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» και των δύο (2) παραπάνω αναφεροµένων 
συµµετεχόντων, 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα 
του Υποφακέλου της «Οικονοµικής  Προσφοράς» και των δύο(2) παραπάνω αναφεροµένων συµµετεχόντων και 
µε τη σειρά που αυτές κατέθεσαν την προσφορά τους στον εν λόγω διαγωνισµό , και διεπίστωσε  τα κάτωθι: 
 α) η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» προσέφερε το 
ποσό των 26.760,90€(xωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 13.557,10€ και  ποσοστό έκπτωσης  34,00% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της Μελέτης, 
 β) η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ» προσέφερε το ποσό των 
35.560,80€(xωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 4.757,20€ και  ποσοστό έκπτωσης  12,00% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της Μελέτης, 
 Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

α) τους  όρους της αριθ. 193/13397/10-05-2017  διακήρυξης, 
β)την αριθ. 09/2017  Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, έκανε αποδεκτές   και τις δύο(2) 

οικονοµικές προσφορές, 
 Στη συνέχεια η επιτροπή, µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την  αριθ.  193/13397/10-05-2017  Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €», 
µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, 
 β)την µε αριθ. πρωτ. 15541/24-05-2017προσφορά της ατοµικής επιχείρησης µε την  επωνυµία 
«ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», 
 γ) την µε αριθ. πρωτ. 15542/24-05-2017 προσφορά της ατοµικής επιχείρησηςµε την  επωνυµία 
«ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ», 
 δ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 ε) Την  µε αριθµ. 127/2017 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε 
αριθµ. 09/2017 Μελέτη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 
προϋπολογισµού 49.994,32 €»,  

στ) την υπ΄αριθ. 107/2017 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και 
εγκρίθηκαν  οι όροι του διαγωνισµού 
 η)Την µε αριθµ. 09/2017 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €», που συντάχθηκε το Τµήµα Προµηθειών της   ∆/νσης 
Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς), 
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 θ) Την µε  αριθµ. 13403/10-05-2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης  για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €»,που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές 
εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
 ι) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €», για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του 
∆ήµου Κεφαλονιάς 
 ια) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 09/2017 Μελέτης, είχε 
πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν υπόψη  χαµηλές τιµές, ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη 
δυνατή συµµετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία και το υψηλότερο δυνατό ποσοστό έκπτωσης, 
 ιβ) το  γεγονός  ότι η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να 
επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 
193/13397/10-05-2017  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 34,00% επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης, ήτοι 26.760,90 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 33.183,52 €, έναντι της ατοµικής επιχείρησης 
µε την επωνυµία «ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ», η οποία προσέφερε έκπτωση 12,00% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 35.560,80€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 44.095,39€  

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

 
α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 

   

  

β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ______________ 
 
 

                                                           
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση στο σύνολό   του,  του  παραπάνω  Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2017» 
β) την ανακήρυξη   ως Προσωρινού Αναδόχου  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-
ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 34,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 
26.760,90 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 33.183,52 €. 
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Παπαναστασάτος Γεράσιµος - Σοφία Γαρµπή-
Μιχαλάτος Θεόφιλος –Γκισγκίνης Νικόλαος -Κωνσταντάκης Άγγελος-Παπαδάτος Νικόλαος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   127/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 107/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων  διεξαγωγής (Α∆Α: 
ΩΩΧ2ΩΕ5-ΗΥΤ). 
5) το µε αρίθ. πρωτ. 15543/24-05-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ. 15543/24-05-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017» προϋπολογισµού 
49.994,32 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
 
2. Κηρύττει  προσωρινό  Ανάδοχο  για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για 
το έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 193/13397/10-05-2017  
∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ 
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ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 34,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 26.760,90 € και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 33.183,52 €. 
 
3. H παρούσα  απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες. 
 
4.  Στην συνέχεια  καλείται ο προσωρινά  ανάδοχος«ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» , να υποβάλει 
εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα  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 των άρθρων 
75, 76 και 77σύµφωνα µε το άρθρο 11 της αρίθ. 193/13397/10-05-2017 ∆ιακήρυξης  τα οποία αποσφραγίζονται 
και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   135  / 2017                                                      Α∆Α: ΨΟ9ΕΩΕ5-Α47 

ΘΕΜΑ : 9η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το 4o 
θέµα ηµερήσιας διάταξης : «9η Τροποποίηση Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  
2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  31-05-2017 
εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017 

 
 

1. Μετά την πίστωση του ταµείου του ∆ήµου µας µε το χρηµατικό ποσό των 1.572,43 ευρώ από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την χρηµατοδότηση δράσεων προστασία 
αδέσποτων ζώων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αποδοχή του ανωτέρω ποσού και την δηµιουργία 
του Κ.Α. εσόδων 1219.06 µε τίτλο «Επιχορήγηση από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
για το πρόγραµµα των αδέσποτων ζώων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 1.572,43 ευρώ. 

2. Βάσει του αριθµ. πρωτ. ∆ΟΥ/2338/17-05-2017 εγγράφου Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε 
θέµα την έγκριση δέσµευσης ποσού 100.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ, σε βάρος 
του προϋπολογισµού του ενάριθµου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π∆Ε, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε: 

• Την αποδοχή του ανωτέρω ποσού ύψους 100.000,00 ευρώ. 
• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1322.36 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την µελέτη "Αποκατάσταση του 

οδικού δικτύου της Τ.Κ. Ξενοπούλου, της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων και ειδικότερα της οδού που συνδέει 
τους οικισµούς Καπανδρίτι µε Ξενόπουλο"» και εγγραφή πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 64.7333.01 µε τίτλο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. 
Ξενοπούλου, της ∆.Ε. Ελειου-Πρόννων και ειδικότερα της οδού που συνδέει τους οικισµούς Καπανδρίτι 
µε Ξενόπουλο» και εγγραφή πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ. 

• Την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα του Π.∆.Ε.  
3. Προκειµένου να µπορούν να υλοποιηθούν από τον ∆ήµο µας αναγκαίες εργασίες στο δίκτυο χαµηλής 

τάσης της ∆ΕΗ όπως π.χ. η µετατόπιση µίας κολώνας φωτισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 20.7325.02 µε τίτλο «Επέκταση Φ.Ο.Π. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ σε «Επέκταση Φ.Ο.Π. και 
λοιπές εργασίες δικτύου ηλεκτροφωτισµού µέσω ∆ΕΗ Α.Ε. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )» και την ενίσχυση της πίστωσης µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

4. Προκειµένου να αποδοθεί από τον ∆ήµο µας σε πολίτη ποσό που αντιστοιχεί σε αποζηµίωση λόγω 
απαλλοτρίωσης τµήµατος µάνδρας και µίας ελιάς ποσού 1.050,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7111.01 µε τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών 
εκτάσεων» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 1.050,00 ευρώ. 

5. Μετά από εξέταση των αναγκών για την προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6699.02 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών σήµανσης και 
ασφαλείας» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ. 

6. Προκειµένου να αποτυπωθούν στον προϋπολογισµό µεταβολές στις κρατήσεις της µισθοδοσίας λόγω 
του ΕΦΚΑ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω µεταβολές: 
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• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 40.6051.07 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - ΚΥΤ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» κατά ποσό 435,18 ευρώ και ισόποση 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 40.6051.02 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 40.6051.08 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ» κατά ποσό 334,31 ευρώ και ισόποση 
ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 40.6051.03 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6051.06 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» κατά ποσό 16.820,00 ευρώ και ισόποση 
ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6051.14 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» 

7. Επειδή ο Κ.Α. Εξόδων 00.6151.01 µε τίτλο «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) ΤΑΠ ∆ΕΗ ΓΙΑ ΚΕ∆ΚΕ» µε 
διαµορφωµένη πίστωση 30.000,00 ευρώ διαφαίνεται ότι δεν επαρκεί µέχρι τέλος του οικονοµικού 
έτους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση πίστωσης µε το ποσό των 28.000,00 ευρώ µε 
ισόποση µείωση του Κ.Α. Εξόδων 10.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»  

8. Μετά από εξέταση των αιτηµάτων-αναγκών δράσεων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή του τεχνικού προγράµµατος και του προϋπολογισµού ως 
ακολούθως: 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.79 µε τίτλο «Μελέτη "Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Βιώσιµης 
Κινητικότητας"» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 5.370,20 ευρώ. Η συγκεκριµένη µελέτη αφορά την ∆. Ε. 
Σκάλας. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.46 µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 
"ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ - Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"» και 
διαµορφωµένη πίστωση 2.689,56 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.02 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων» και διαµορφωµένη πίστωση 19.310,44 ευρώ κατά ποσό 12.110,44 ευρώ. 

• Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.17 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
παιδικών χαρών ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» και διαµορφωµένη πίστωση 31.313,84 ευρώ κατά 24.024,61 
ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.14 µε τίτλο «Ολοκλήρωση κτηρίου πάρκου κυκλοφοριακής 
αγωγής ∆∆ ∆ιλινάτων (ΣΑΤΑ)» και διαµορφωµένη πίστωση 5.904,00 ευρώ κατά ποσό 5.903,99 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.13 µε τίτλο «Επισκευή - Αποκατάσταση ∆ηµοτικής Οδού 
στην περιοχή Λαγγάδας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Φαρακλάτων» και διαµορφωµένη πίστωση 
53.690,82 ευρώ κατά ποσό 8.690,82 ευρώ. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 45.7326.01 µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤ.ΝΕΚΡΟΤ.ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 4.920,00 ευρώ 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.41 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δηµοτικού 
δρόµου Μιχάτων-Επανοχωρίου» και διαµορφωµένη πίστωση 30.000,00 ευρώ κατά ποσό 18.500,00 
ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.14 µε τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων 
χώρων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 4.920,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.14 µε τίτλο «Προµήθεια θερµής ασφάλτου» και εγγραφή 
πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.20 µε τίτλο «Επισκευή και βελτίωση συντριβανιών Τ.Κ. Οµαλών» 
και εγγραφή πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. 30.6662.09 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης 
Οδικού δικτύου ∆.Κ. Οµαλών» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά 10.000,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.12 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας ∆.Κ. 
Οµαλών» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά ποσό 3.000,00 ευρώ. 

9. Προκειµένου να κατασκευαστεί προτοµή του Γεράσιµου Αρσένη που η χωροθέτηση της θα 
αποφασιστεί µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7326.05 µε τίτλο «Κατασκευή προτοµής Γεράσιµου Αρσένη» µε 
εγγραφή πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ. 

10. Βάση της αριθµ. 1361925/2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα 
την τροποποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 022 και του αριθµ. πρωτ. 
οικ.100947/41645/2016 εγγράφου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ιονίων 
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Νήσων µε θέµα την εκτέλεση έργων ΣΑΕΠ022, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την κάτωθι µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος και του Προϋπολογισµού: 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.11 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΓΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220000» και διαµορφωµένη 
πίστωση 200.000,00 ευρώ µε το ποσό των 350.000,00 ευρώ 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 64.7322.01 µε τίτλο «Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων -
ΠΑΝ. Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ)» και διαµορφωµένη πίστωση 200.000,00 ευρώ µε το ποσό των 350.000,00 
ευρώ 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.13 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 
ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220002» και διαµορφωµένη πίστωση 150.000.00 
ευρώ µε το ποσό των 390.000,00 ευρώ 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 64.7336.01 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης ΓΕΦΥΡΑ - 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ )» και διαµορφωµένη πίστωση 149.065,05 ευρώ µε το ποσό των 390.000,00 
ευρώ 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
25.084,52 ευρώ. 

Αργοστόλι 31/05/2017 
 

Ο συντάξας                                                                                           Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                       Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος αναφέρει ότι επειδή δεν έχει ψηφίσει τον Προϋπολογισµό δεν µπορεί να ψηφίζει την 
τροποποίησή του . Ψηφίζει όµως θετικά για την κατασκευή της προτοµής του  Γεράσιµου Αρσένη χωρίς να είναι 
αρνητικός στα υπόλοιπα . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους 1-2 , τις  3 και 4 δεν τις ψηφίζει  γιατί δεν έχει 
πληροφόρηση, ψηφίζει επίσης  την παρ.6 και από την παρ. 8 ψηφίζει  µόνο  για την προµήθεια παιδικής χαράς 
στην ∆.Ε Ελειού -Πρόννων . 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή - Κωνσταντάκης Άγγελος _Παπαναστασάτος Γεράσιµος και 
Παπαδάτος Νικόλαος .  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 

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

2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -Αναµόρφωσης 
του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 
του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   136 / 2017                                                                      Α∆Α: ΨΚΕΙΩΕ5-ΜΦΗ 
ΘΕΜΑ :  Μη άσκηση ένδικου µέσου ανακοπής . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Μη άσκηση ένδικου µέσου ανακοπής » θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 15114/22-05-2017 εισήγηση 
της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 Στις 12 Απριλίου 2017 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. ∆∆Π231/2017 ∆ιαταγή Πληρωµής του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, µε την οποία διατάχθηκε ο ∆ήµος µας να καταβάλλει στην εταιρία «DASTERI 
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SYSTEMS A.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» το ποσό των 64.654,95 ευρώ. Η εν λόγω 
οφειλή προέρχεται από την µε αριθ. 50121/2015 σύµβαση προµήθειας, µε την οποία ανατέθηκε στην εταιρία η 
προµήθεια φωτιστικών σωµάτων τύπου LED για την αναβάθµιση κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. 
Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας και αφορούσε προµήθεια ενταγµένη στο Χρηµατοδοτικό 
Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου µε τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του µέτρου  4.1».  
 Η εν λόγω δαπάνη είχε ενταλµατοποιηθεί και είχε αποσταλεί για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο οπότε και θεωρήθηκε στις 15-4-2016. Πλην όµως η εξόφληση του χρηµατικού εντάλµατος δεν 
πραγµατοποιήθηκε εντός του οικονοµικού έτους 2016 καθώς έως τη λήξη αυτού δεν πιστώθηκε ο λογαριασµός 
του ∆ήµου µε το ανάλογο ποσό της χρηµατοδότησης. Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρει η µε αριθ. 231/2017 
∆ιαταγή πληρωµής αποτελεί εσωτερικό δηµοσιονοµικό θέµα και δεν αναιρεί την υποχρέωση του ∆ήµου για 
πληρωµή του ποσού προµήθειας. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Οικονοµική Υπηρεσία στο µε αριθ. πρωτ. 
14831/19-5-2017 έγγραφο της θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι άσκησης ανακοπής.  
 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει τη µη άσκηση του ενδίκου µέσου 
της ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 231/2017 ∆ιαταγής Πληρωµής.  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  αναφέρει ότι επειδή πιστεύει ότι έχει ευθύνη ο ∆ήµος που χάθηκαν τα χρήµατα της 
επιχορήγησης από το Πράσινο Ταµείο και αναγκάζεται να τα πληρώσει από τα έσοδά του , καταψηφίζει την 
εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  «Από την στιγµή που δεν είναι ευθύνη του ∆ήµου βάσει 
αυτών που ακουστήκαν ( δεν ξέρουµε αν είναι έτσι) και τα χρήµατα τα πήρε το κράτος για κάποιες άλλες 
δραστηριότητες , εµείς προτείνουµε και αυτή την πρόταση ψηφίζουµε , να µην πληρωθεί από τα έσοδα του 
∆ήµου και να βγεί ο ∆ήµος µε ανακοίνωση δηµόσια να καταγγείλει το υπουργείο γιαυτό που έκανε για να µην  το 
πληρώσουν οι δηµότες». 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος   –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος και Παπαδάτος Νικόλαος .        
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ.15114/22-05-2017 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας   : 
 

                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη µη άσκηση ανακοπής  κατά της υπ’ αριθ. 231/2017 ∆ιαταγής Πληρωµής κατόπιν και του υπ’ αριθ. 
πρωτ. 14831/19-05-2017 εγγράφου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και την παραπάνω εισήγηση 
της Νοµικής Υπηρεσίας.                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:  

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                  
                                                                    
                                                                                       
                                                                                                                   2. Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                 
                                                                                                                   3   Μιχαλάτος Θεόφιλος                  
                                                                                                                   4.  Παπαδάτος Νικόλαος  
                                                                                                                   5. Γκισγκίνης Νικόλαος 
                                                                                                                   6. Κωνσταντάκης Άγγελος  
                                                                                                           7. Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                        
       Σοφία Γαρµπή    
        Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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