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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  18 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η  Μαΐου  2016 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  24  η   Μαΐου   του έτους 2016, ηµέρα   Τρίτη         και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ    16325/20 -05-2016 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.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2.   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                       Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
3.   Αλέξανδρος Μοσχονάς (αναπληρωµατικό Μέλος)                                           Ιωάννης  Λυκούδης                                                                                                                 
4.Αλυσανδράτος Σταυρος –Γεράσιµος                                                                   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                            
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                          ∆ιονύσιος Λυκούδης 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , θέτει  υπόψη της 
Επιτροπής για  συζήτηση ως κατεπείγον εκτός ηµερησίας διάταξης το θέµα : Κατάρτιση των όρων ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την τοποθέτηση αυτόµατου πωλητή 
εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού των 500ml στον χώρο υποδοχής επισκεπτών κρουαζιέρας», ζητά από τα Μέλη 
της Επιτροπής να αποφανθούν  την συζήτηση του εν λόγω θέµατος ως κατεπείγον  για το οποίο τα παρόντα 
Μέλη (Γκισγκίνης Νικόλαος  – Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος και 
Αλέξανδρος Μοσχονάς ) ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν  την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης  ως  
κατεπείγον επειδή ήδη έχουµε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    137 / 2016                                                                       Α∆Α: ΩΨΒ4ΩΕ5-ΚΨΑ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 
την τοποθέτηση αυτόµατου πωλητή εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού των 500ml στον χώρο υποδοχής 
επισκεπτών κρουαζιέρας» 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος ,  εισηγούµενη το εν λόγω θέµα  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  23-05-2016 
διαβιβαστικό  του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σταύρου Κορκού Κουρή  
σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή  σχέδιο των όρων διακήρυξης το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την τοποθέτηση 
αυτόµατου πωλητή εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού των 500ml στον χώρο υποδοχής επισκεπτών 
κρουαζιέρας 
Ο ∆ήµαρχός Κεφαλλονιάς  
Έχοντας υπόψιν: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 1. του Ν. 3463/2016, σύµφωνα µε τις οποίες το δηµοτικό συµβούλιο 
αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρµοδιότητα 
του δηµάρχου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 75 Ι ε) περί αρµοδιοτήτων σε θέµατα Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης  

• Του άρθρου 96 του Ν. 3852/2010 περί ευχέρειας των ∆ήµων να συµµετέχουν σε προγράµµατα 
προαγωγής κοινωνικής πρόνοιας και συνοχής 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006  και τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
• Τις υγειονοµικές διατάξεις (Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013, Υ1γ/Γ.Π./οικ.96605/2013 (ΦΕΚ 2800/τ.Β ́/04-

11-2013)  και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις (Αγορ. ∆ιάταξη 7/2009- ΦΕΚ 1388 Β’ , Αγορ. 
∆ιάταξη 3/2012 – ΦΕΚ 2432 Β’ και την Υ.Α. Α4-458/2012  ΦΕΚ 2552 Β).  

• Την 58/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου µε το οποίο διατέθηκε ο χώρος για την 
στέγαση των στελεχών του ∆ήµου που παρέχουν ενηµέρωση στους επισκέπτες 

• Την 76/2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου µε το οποίο επιτρέπεται η χρήση εντός του 
ήδη διατιθέµενου χώρου αυτόµατου πωλητή ατοµικού εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού 500 ml. 

 
• Την 136/2016 απόφαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση Αυτόµατου 

Πωλητή εµφιαλωµένου νερού στον χώρο υποδοχής των επισκεπτών κρουαζιέρας (Αργοστόλι) µέσω 
δηµόσιας προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας και το σχέδιο δράσης για την προαγωγή της 
κοινωνικής αλληλεγγύης προς τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (ΑΜΕΑ)». 

 
Προκηρύσσει 

 ∆ΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ 500ML ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ. 
 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την υπ.αρίθµ. 58/2012 και την υπ. αρίθµ. 76/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κεφαλλονιάς – Ιθάκης, χρησιµοποιεί το χώρο υποδοχής των 
επισκεπτών κρουαζιέρας στον προβλήτα «Μπαστούνι» στο Αργοστόλι, όπου στελέχη του Τµήµατος Τουριστικής 
Ανάπτυξης του ∆ήµου παρέχουν ενηµέρωση και πληροφόρηση στους χιλιάδες επισκέπτες που αποβιβάζονται 
από τα κρουαζιερόπλοια κατά τη θερινή περίοδο. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες των στελεχών προάγουν τη δηµόσια 
εικόνα του νησιού, εξυπηρετούν τους επισκέπτες και προωθούν το τουριστικό προϊόν. 
Ο ∆ήµος στοχεύοντας στη δηµιουργία συνεργειών και την αξιοποίηση µε κάθε δυνατό τρόπο των δραστηριοτήτων 
του ώστε να ενισχύει η µία την άλλη χωρίς πρόσθετο κόστος και χωρίς καµία επιβάρυνση σε τρίτους, υλοποιεί 
σχέδιο δράσης προαγωγής της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τις ευάλωτες οµάδες µέσω της ενίσχυσης δοµών µη 
κερδοσκοπικών αναγνωρισµένων φορέων ή της δηµιουργίας νέων, αξιοποιώντας δυνατότητες συνεργειών.  
Για την υλοποίηση της δράσης µε την παραγόµενη συνέργεια, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µε την υπ αρίθµ 136/2016 
απόφαση του, προτίθεται να διαθέσει εντός του λειτουργικού χώρου του κτηρίου υποδοχής επισκεπτών 
κρουαζιέρας στον «Μπαστούνι» Αργοστολίου, επιφάνειας 3 τ.µ. για την τοποθέτηση αυτόµατου πωλητή 
εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού 500 ml, µέσω φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.∆. 270/1981.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο ∆ικαιολογητικά Όροι συµµετοχής   
 
Για να γίνει δεκτός από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ως πλειοδότης στη 
δηµοπρασία πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1.  Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου καθώς και του εγγυητή. 

 
2. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει: 
 

i. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες δηλαδή Ο.Ε. και Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. και ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  

ii. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη όταν η υπογραφή του 
εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  
 
Οι ως άνω εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να 
είναι δυνατοί οι έλεγχοι της χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης.  Επί πλέον το καταστατικό των 
Ε.Π.Ε. και Μον. Ε.Π.Ε., θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.  

 
iii. Οι Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν:  

α. Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την 
απόφαση για τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του 
µαζί µε το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δηµοσιευθεί, και β. Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της 
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Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε  τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 
Φ.Ε.Κ. Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα. 

 
3. Εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσου προς 300 € σε γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας. Τα προσωπικά στοιχεία που θα αναγράφονται 
στην εν λόγω εγγυητική επιστολή πρέπει να συµφωνούν απολύτως µε τα προσωπικά στοιχεία του 
πλειοδότη. Οι εγγυητικές επιστολές που κατά τα προαναφερθέντα θα κατατεθούν από τους πλειοδότες, θα 
ισχύουν για ενενήντα (90) ηµέρες και θα επιστραφούν σ’ αυτούς εκτός από αυτήν του τελευταίου πλειοδότη 
η οποία θα παραµείνει στον ∆ήµο µέχρι την οριστική κατακύρωση σ’ αυτόν του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την υπογραφή από αυτόν και τον ∆ήµο του σχετικού συµφωνητικού, οπότε η εν λόγω 
εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί µε άλλη ποσού ίσου προς 1.500 € για την καλή εκτέλεση και πιστή 
τήρηση των όρων του συµφωνητικού. 

4. Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη, θα 
προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας. Ο εγγυητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα 
πρακτικά µετά τη δηµοπρασία και τη σύµβαση µαζί µε τον µισθωτή µετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 
σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής χωρίς καµία δικαιολογία ή αντίρρηση αφού, όπως 
συµφωνείται µε τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία µε την ιδιότητα του ως εγγυητής, δηλώνει πλήρη γνώση 
των όρων και των συµφωνιών της διακήρυξης και της σύµβασης που θα επακολουθήσει. Αντικατάσταση 
του εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηµατικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ 
του ∆ήµου, ανεξάρτητα από τη µη ύπαρξη υπαιτιότητας του πλειοδότη σχετικά µε αυτό. Η υπογραφή έχει την 
έννοια ότι ο εγγυητής γίνεται συνυπεύθυνος αλληλέγγυα κι εις ολόκληρον µε τον πλειοδότη για οποιαδήποτε 
παράβαση όρων της σύµβασης και στερείται του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

 
5. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου ότι δεν επιβαρύνονται µε οποιασδήποτε µορφής 

ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, είτε ατοµικά, είτε µετέχοντας σε εταιρεία (άρθρο 285 του 
Ν. 3463/2006). 
 

6. Βεβαίωση  από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη οφειλής του εγγυητή. 
 

7. Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) (φορολογική ενηµερότητα), για χρέη 
προς το ∆ηµόσιο του συµµετέχοντος καθώς και του εγγυητή ο οποίος θα πρέπει να είναι υπόχρεός 
υποβολής φορολογικής δήλωσης 

 
 
8. Πιστοποιητικό από το οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο, από το οποίο να προκύπτει η επαγγελµατική του 

ιδιότητα απαραίτητα σε συναφή µε το αντικείµενο της δηµοπρασίας επαγγέλµατα και η άσκηση του 
επαγγέλµατός του.  

9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, του ίδιου και του εγγυητή στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους:  

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και  ανεπιφύλακτα. 
 

ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 

iii. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 

iv. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

v. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

vi. ∆εν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµό του δηµοσίου 
 
Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού πριν αρχίσει η δηµοπρασία, παρουσιάζοντας συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο µε σχετική ειδική 
εντολή, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαµβάνει µέρος για λογαριασµό του. 
 
∆ε µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά. Επίσης, δε µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν 
διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 
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Κανείς δε µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες. 
 
∆ε µπορεί επίσης να συµµετέχει στη δηµοπρασία (ξεχωριστά) και για το δικό του λογαριασµό, αυτός που 
εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος ∆ιοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. 
 
∆ε µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για το δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαµβάνει 
µέρος σε αυτή ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία 
αυτή. 
 
Ηµεροµηνία έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού, στο οποίο αναφέρονται όλες οι 
απαραίτητες λεπτοµέρειες. 
 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο Όριο πρώτης προσφοράς / 
Χώρος πλειοδοσίας. 
 
Ως χώρος πλειοδοσίας ορίζεται το …………………………………………………………………….. στην οδό 
…………………………………… ..... ,  µε ηµεροµηνία πλειοδοσίας την ..../...../2016, ενώπιον της Επιτροπής 
∆ηµοπρασιών έτους 2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Ο διαγωνισµός θα είναι δηµόσιος και φανερός. Η έννοια του 
φανερού διαγωνισµού είναι ότι οι ενδιαφερόµενοι θα διαγωνίζονται προφορικά πλειοδοτώντας ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής. Η προσφορά καθενός θα εγγράφεται στα πρακτικά µε τη σειρά προτεραιότητάς του. Κάθε 
προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. 
 
Η υποχρέωση µεταβιβάζεται διαδοχικά, από τον πρώτο στους εποµένους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο 
πλειοδότη.  
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, µέχρι την έναρξη της διαδικασίας της 
δηµοπρασίας δηλαδή µέχρι ...../....../2016 και ώρα ....:00 π.µ., φάκελο µε την ένδειξη «Εκµίσθωση χώρου στο 
χώρο υποδοχής επισκεπτών Κρουαζιέρας ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τοποθέτηση αυτόµατου πωλητή», τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης .  
 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί µε τους εξής όρους:  
 
1. Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς, ορίζονται τα 0,10 ευρώ (10 λεπτά) ανά µονάδα προϊόντος 
που πωλείται από τον αυτόµατο πωλητή ήτοι ανά φιάλης των 500 ml εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού.  Σε 
περίπτωση που το όριο της πρώτης πλειοδοσίας δεν επιτεύχθη αυτό τροποποιείται στη δεύτερη πλειοδοσία (νέα 
συνεδρία) σε 0,09 ευρώ (9 λεπτά).   
 
2. Ο διαγωνισµός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το 
ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή 
µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
Κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας κάθε επόµενη προσφορά δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο λεπτών του 
ευρώ (0,02)€ από την αµέσως προηγούµενη προσφορά. 
 
3. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις 
κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µνηµονεύονται στο πρακτικό και 
η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη αιτιολογία, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού.  
4. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται υπέρ αυτού, που προσέφερε το µεγαλύτερο απόλυτο ποσό σε δεύτερη 
δεκαδική µονάδα του ευρώ, ήτοι σε λεπτά.  
 
5. Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο Επανάληψη – µαταίωση της δηµοπρασίας 
 
1) Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αν δεν 
παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει σ’ αυτήν. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του 
Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, η µίσθωση µπορεί να γίνει µε απευθείας 
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συµφωνία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µε του ίδιους όρους που ορίζονται στη διακήρυξη. 
  
2) Μπορεί, µετά από σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η δηµοπρασία να επαναληφθεί όταν:  
 
• το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, λόγω ασύµφορου τιµήµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, ή 
µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,  
• µετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει 
εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.  
 
3) Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου και αναφέρεται στους 
όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργειά της.  
 
4) Η δηµοπρασία µαταιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν 
ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόµενους.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο Έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
 
Τα πρακτικά και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής και των 
ελεγκτικών µηχανισµών που εποπτεύουν τους ΟΤΑ α΄βαθµού. Σε περίπτωση µη εγκρίσεως ο τελευταίος 
πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο ∆ιάρκεια της Σύµβασης 
 
Η διάρκεια της µίσθωσής θα αρχίζει µε την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσής και θα ισχύει 
για τρία (3) ηµερολογιακά έτη  
 
Απαγορεύεται η σιωπηρή αναµίσθωση και η υπεκµίσθωση του χώρου από τον µισθωτή. Με τη λήξη του 
παραπάνω συµφωνητικού, ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο Υπογραφή της σύµβασης 
Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε µετά την έγκριση του αποτελέσµατος από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα 
και ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν που θα 
γίνει µε αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσµατός της σ’ αυτόν και την συνακόλουθη έγκριση νοµιµότητας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, να προσέλθει στον ∆ήµο µαζί µε τον εγγυητή του, ο οποίος θα πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 1, για την υπογραφή της µισθωτικής συµβάσεως. Από της λήξεως της παραπάνω 
προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί έκπτωτος και η 
εγγυητική επιστολή που θα έχει καταθέσει θα παραµείνει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας ενώ θα γίνει και 
αναπλειστηριασµός σε βάρος του ευθυνόµενου και του εγγυητή του για την επί έλασσον διαφορά που µπορεί να 
προκύψει µεταξύ του τιµήµατος πλειοδοσίας που θα έχει επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία και εκείνου που θα 
επιτευχθεί κατά τον αναπλειστηριασµό. 
Αποκλείεται στον πλειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο Τόπος και χρόνος είσπραξης αντιτίµου ανά µονάδα πωληθέντος προϊόντος. 
 
Τα αναλογούντα έσοδα από τις πωλήσεις του εµφιαλωµένου νερού (ήτοι το κατακυρωθέν ποσό που θα προκύψει 
από τη δηµοπρασία για κάθε µονάδα προϊόντος) θα καταβάλλεται εντός 20 ηµερών από το τέλος κάθε 
ηµερολογιακού µήνα στους δικαιούχους κοινωνικούς φορείς που έχουν οριστεί µε την 136/2016 απόφαση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, εξηµισίας. Ήτοι το 50% στην Ένωση «ΥΠΕΡΙΩΝ» και το 50% στο φιλανθρωπικό Σωµατείο 
«Η ΕΛΠΙ∆Α».  
Για την επιτήρηση της διαδικασίας και την τήρηση της υποχρέωσης απόδοσης από τον ανάδοχο προς τους 
κοινωνικούς φορείς, ήτοι της καταµέτρησης των εισπράξεων του αυτόµατου πωλητή σε προκαθορισµένο χρόνο 
κάθε φορά, συγκροτείται Τριµελής Επιτροπή που θα αποτελείται από: 

• Τον ανάδοχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο αυτού 
• Ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του «Υπερίωνα» 
• Ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Ελπίδας» 

Οι ωφελούµενοι κοινωνικοί φορείς υποχρεούνται εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης να 
κοινοποιήσουν στον ανάδοχο και στον ∆ήµο απόφαση του αρµόδιου οργάνου τους, περί ορισµού µέλους τους 
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και αναπληρωτή του, ο οποίος θα συµµετάσχει στην παραπάνω Τριµελή επιτροπή καθώς και τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους.  
Η Τριµελής Επιτροπή έχει την ευθύνη να παρίσταται στην καταµέτρηση των εσόδων από τον αυτόµατο πωλητή 
κάθε φορά που διενεργείται η καταµέτρηση και όλα τα µέλη να υπογράφουν (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή) 
∆ελτίο Καταµέτρησης όπου θα εµφανίζονται η ηµεροµηνία καταµέτρησης, το ακριβές ύψος των εσόδων, την 
αναγωγή των εσόδων σε µονάδες προϊόντος, και τον υπολογισµό του ποσού. 
Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση της καταµέτρησης των εσόδων µε την παρουσία της Τριµελούς 
Επιτροπής, η οποία δεν θα συνδέεται µε την υποχρέωση του να ανεφοδιάζει τον αυτόµατο πωλητή ώστε να 
υπάρχει διαθέσιµη ποσότητα για τους επισκέπτες. 
Η πρόσβαση του αναδόχου στον χώρο για κάθε λόγο, µπορεί να γίνεται τις ώρες που το γραφείο υποδοχής 
επισκεπτών κρουαζιέρας του ∆ήµου στο «Μπαστούνι» είναι ανοιχτό. 
Η απόδοση των αναλογούντων εσόδων προς τους κοινωνικούς φορείς θα γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία είτε ως χορηγία είτε ως δωρεά, κατόπιν της έκδοσης των απαιτούµενων παραστατικών 
από όλα τα µέρη της συναλλαγής. 
Οι συναλλασσόµενοι επιβαρύνονται µε τις νόµιµες επιβαρύνσεις ή κρατήσεις όπως ορίζονται από την ισχύουσα 
κάθε φορά νοµοθεσία. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει την καταβολή των συµπεφωνηµένων για διάστηµα µεγαλύτερο των 
5 εργάσιµων ηµερών πέραν της 20ήµερης προθεσµίας για δύο συνεχόµενες φορές κηρύσσεται έκπτωτος 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο Μείωση του ποσοστού 
Μείωση του ποσού δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο. 
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο Χρήση χώρου αυτόµατου πωλητή 
 
1. Ο χώρος θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την τοποθέτηση αυτόµατου πωλητή και µόνον για το προϊόν 
φιάλης εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού των 500ml. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησή του για την πώληση 
οποιουδήποτε άλλου προϊόντος. Απαγορεύεται η  τοποθέτηση κερµατοδεκτών τυχερών παιχνιδιών, έστω και 
επιτρεπόµενων από το Νόµο, καθώς και για κάθε άλλη επιχείρηση εκ της οποίας προκαλείται δυσοσµία ή/και 
αιθάλη, βλάβη, ή µείωση της αισθητικής του χώρου.  
2. Η µετατροπή της χρήσης του χώρου τοποθέτησης του αυτόµατου πωλητή απαγορεύεται χωρίς την έγκριση 
των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου.  
 
3. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση τον χώρο τοποθέτησης των αυτόµατου 
πωλητή, να προστατεύει τα όρια αυτου από κάθε καταπάτηση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Ο 
µισθωτής είναι επίσης υποχρεωµένος σε τέτοιες περιπτώσεις να ενηµερώσει σχετικώς τον ∆ήµο εγγράφως, 
διαφορετικά και σε αυτή την περίπτωση ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
 
4. Ο χώρος που θα διατεθεί επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή σύµφωνα µε τον προορισµό του 
και µόνο, δηλαδή ως χώρος τοποθέτησης αυτόµατου πωλητή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί να κάνει χρήση 
αυτόµατου πωλητή (να έχει τις προϋποθέσεις) σύµφωνα µε το νόµο. Κάθε άλλη χρήση µη σύµφωνη µ’ αυτόν τον 
προορισµό του απαγορεύεται. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί όλους τους υγειονοµικούς κανόνες και 
γενικά να τηρείται άκρα καθαριότητα του αυτόµατου πωλητή αλλά και στο γύρω χώρο που θα χρησιµοποιεί. Ο 
µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί τους χώρους στην κατάσταση στην οποία τώρα βρίσκονται χωρίς να 
έχει δικαίωµα να κάνει καµία µεταβολή της κατάστασης αυτής εάν δεν έχει έγγραφη άδεια του ∆ήµου. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κάνει τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω έγγραφη άδεια, αυτό συνιστά 
λόγο έξωσής του. Οι βελτιώσεις που τυχόν κρίνονται αναγκαίες, θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα παραµείνουν 
σε όφελος του ∆ήµου µετά τη λήξη του συµφωνητικού, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωµα να ζητήσει 
αποζηµίωση. Ο µισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις νόµιµες άδειες και εγκρίσεις από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες όπου απαιτούνται για την τοποθέτηση των αυτόµατου πωλητή στο χώρο και να τηρεί εµπρόθεσµα τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις.  
5. Υπάλληλος του Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου και προκειµένου να προστατευθεί η τουριστική 
εικόνα του νησιού,  δικαιούται σε κατάλληλες µέρες και ώρες να επιθεωρεί λεπτοµερώς το χώρο και το 
τοποθετηµένο σε αυτόν µηχάνηµα και τη λειτουργία αυτού: 
 

α) ανά τρίµηνο, συνοδευόµενος από µηχανικό ή εµπειροτέχνη του ∆ήµου για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή 
µεταβολές του,  
β) δύο φορές την εβδοµάδα κατά το τελευταίο τρίµηνο της µίσθωσης µαζί µε υποψήφιους µισθωτές και 
γ) Οι ηµέρες και οι ώρες επίσκεψης ορίζονται µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων και σε περίπτωση 
άρνησης του αναδόχουή θα ακολουθήσει εξώδικο κοινοποιούµενο προ 24 ωρών. 
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6. Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να ανέχεται την εκτέλεση κάθε εργασίας απαραίτητης για την επισκευή του 
κτιρίου στο οποίο βρίσκεται ο αυτόµατος πωλητής. 
7. Ενδεχόµενη µη λειτουργία του κτηρίου ως χώρου εξυπηρέτησης επισκεπτών κρουαζιέρας ακυρώνει τη 
σύµβαση µε τον Ανάδοχο χωρίς καµία αποζηµίωσή του και ο ∆ήµος δεν υποχρεούται σε υπόδειξη νέου σηµείου 
τοποθέτησης του αυτόµατου πωλητή.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο Έκπτωση του µισθωτή 
 
Η παράβαση από το µισθωτή και ενός µόνον όρου αυτής της σύµβασης αποτελεί λόγο καταγγελίας της 
σύµβασής, επιφέρει την υπέρ του ∆ήµου κατάπτωση λόγω ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και την αποβολή του 
από το χώρο χωρίς δικαστική παρέµβαση. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο Λήξη συµφωνητικού 
 
Κατά τη λήξη του συµφωνητικού, ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να αποδώσει τους χώρους τουλάχιστον στην 
κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει ο ∆ήµος. Ο µισθωτής 
οφείλει, πριν αποδώσει τους χώρους τοποθέτησης του αυτόµατου πωλητή να αποκαταστήσει µε έξοδά του τις 
φθορές που τυχόν θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητά του και τις οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ’ 
αυτόν για αποκατάσταση ο ∆ήµος θα παραλάβει τους εν λόγω χώρους µετά από την αποκατάσταση αυτών των 
βλαβών και φθορών. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο Ειδικοί όροι 
1. Ο µισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται να τηρεί άκρα καθαριότητα στο χώρο τοποθέτησης των 
αυτόµατων πωλητών αλλά και στο γύρω χώρο που θα χρησιµοποιεί.  
 
2. Απαγορεύεται η πώληση υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός, παράγωγα καπνού κ.λ.π.).  
 
3. Ο αυτόµατος πωλητής θα πρέπει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου υποδοχής των 
επισκεπτών στον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι υπάλληλοι του ∆ήµου. Όταν ο χώρος είναι κλειστός για 
οποιονδήποτε λόγο, ο ανάδοχος δεν µπορεί να αξιώσει τη λειτουργία του.   
4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί τακτικότατα τον αυτόµατο πωλητή, ώστε να είναι διαθέσιµη 
για κατανάλωση ικανή ποσότητα φιαλών από τους επισκέπτες. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αµελήσει την 
τροφοδοσία του µηχανήµατος κατόπιν 3 συνεχόµενων οχλήσεων από το Τµήµα τουριστικής ανάπτυξης ανά 
ηµερολογιακό έτος, κρίνεται έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 10 της διακήρυξης. 
 
5. Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να διαθέτει προς πώληση αυστηρώς και µόνον το  παρακάτω είδος στην 
συµπεφωνηµένη τιµή ανά µονάδα προϊόντος, και κατά τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις και υγειονοµικές 
διατάξεις:  
 

Είδος Περιγραφή Τιµή Λιανικής Πώλησης 
Εµφιαλωµένο µεταλλικό νερό – 
(Υποχρεωτικά) 

0,50 lt, (500 ml) 0,50 € 

 
 
6. Ο προς τοποθέτηση αυτόµατος πωλητής θα πρέπει να είναι αισθητικά αποδεκτός και µε χωρητική ικανότητα 
300 έως 500 φιαλών εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού φιάλης 500ml. O ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει 
υπεύθυνο τροφοδοσίας του µηχανήµατος ο οποίος θα είναι διαθέσιµος πάντοτε σε περίπτωση έκτακτης 
τροφοδοσίας ή προβληµάτων στη λειτουργία του µηχανήµατος.  
 
7. Ο µισθωτής υποχρεούνται να αντικαταστήσει το µηχάνηµα το οποίο παρουσιάζει προβλήµατα στη 
λειτουργία τους το αργότερο σε 72 ώρες.  
 
8. Στις ελεύθερες επιφάνειες των µηχανηµάτων απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων προϊόντων ή 
υπηρεσιών πλην του προϊόντος που διατίθεται από τον αυτόµατο πωλητή.  
9. Οι κοινωνικοί φορείς στους οποίους θα αποδίδεται το κοινωνικό αντίτιµο που θα προκύψει από την 
πλειοδοτική διαδικασία, θα έχουν την δυνατότητα να προβάλουν στην επιφάνεια του την ονοµασία τους ή/και 
σύντοµο µήνυµα προς τους χρήστες µε καθαρά κοινωνικό περιεχόµενο, σε συµφωνία µε την αρµόδια υπηρεσία 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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ΑΡΘΡΟ 13Ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
Το µηχανήµα που θα τοποθετηθοεί θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί µέσα στα τελευταία πέντε έτη, θα 
συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, από πιστοποιητικό καταλληλότητας CE σύµφωνα µε τα πρότυπα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην υγιεινή των τροφίµων και από πιστοποιητικό ποιότητας ISO της 
εταιρείας κατασκευής τους. To µηχάνηµα θα πρέπει να έχει ηλεκτρική τροφοδοσία 220-230V AC. Η χωρητικότητα 
του µηχανήµατος σε φιάλες εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού 500 ml πρέπει να κυµαίνεται από 300 έως 500 
φιάλες. 
 
Ο αυτόµατος πωλητής θα τοποθετηθεί µε ευθύνη του µισθωτή και θα πρέπει να εγκατασταθεί έντεχνα, άρτια και 
µε άψογο αισθητικό αποτέλεσµα στο χώρο και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την διάθεση αποκλειστικά 
φιαλών εµφιαλωµένου µεταλλικού νερού 500 ml. 
 
ΑΛΛΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 

I. Σχεδιασµός και δυνατότητα χρήσης µηχανηµάτων από Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
 

II. ∆ιπλά κρύσταλλα ασφαλείας. Εγγύηση σε σταθεροποίηση της εσωτερικής θερµοκρασίας. Φωτισµός. 
 

III. Ισχυρή µόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία και αντιηλεκτροπληξιακό σύστηµα. 
 

IV. Να επιστρέφονται ρέστα. 
V. Με κερµατοδέκτη. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο Πραγµατικά και νοµικά ελαττώµατα. 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για τυχόν πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα των αυτόµατου 
πωλητή. 
ΑΡΘΡΟ 15Ο Λοιπές Υποχρεώσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, 
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της 
µεταφοράς, προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού που αφορά την τοποθέτηση του αυτόµατωου 
πωλητή, συµπεριλαµβανοµένων και των παρεπόµενων υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης 
ζηµιών των αγαθών, διάθεσης ανταλλακτικών, κ.λπ.  
 
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της εργασίας που αφορά την εγκατάσταση του αυτόµατου 
πωλητή όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
Ο µισθωτής αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου 
προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κ.λ.π. που έχουν άµεση ή 
έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κ.λ.π. 
που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, 
η µέριµνα και οι διαδικασίες για τη νόµιµη χρησιµοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και 
αποκλειστικώς τον µισθωτή, ο οποίος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε ο 
∆ήµος και τα όργανα αυτής να µην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία. 
 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο που θα τοποθετήσει τον αυτόµατο πωλητή σε καλή 
κατάσταση και να κάνει τις απαραίτητες επισκευές, όχι όµως ουσιώδεις αλλαγές ή µεταρρυθµίσεις τέτοιες 
που να αλλάζουν την αρχική σύσταση του µισθίου ούτε και µικρότερες επισκευές ή µεταρρυθµίσεις, πέρα 
από τις απόλυτα αναγκαίες, δίχως έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Ο 
µισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του.  
 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται για καµία επισκευή ή βελτίωση. Αυτή βαρύνει το µισθωτή έστω κι αν είναι 
αναγκαία.  
 
Ο ∆ήµος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την περίπτωση κατά την οποία από τις 
εργασίες της κατασκευής και διαµόρφωσης επέλθουν ζηµιές, βλάβες, ή φθορές σε πρόσωπα ή πράγµατα. 
Ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει.  
 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο απόλυτα να αναµισθώσει, υπεκµισθώσει ή παραχωρήσει έστω και 
σιωπηρά τη χρήση των µισθίων, ολικά ή µερικά, σε τρίτο είτε µε αντάλλαγµα είτε χωρίς αντάλλαγµα. 



 675 

Απαγορεύεται στο µισθωτή η πρόσληψη συνεταίρου. 
 
Σιωπηρή αναµίσθωση µετά τη λήξη της µίσθωσης δε µπορεί να γίνει.  
 
ΆΡΘΡΟ 16ο Λύση Μίσθωσης 
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να λύνει µονοµερώς τη µίσθωση όποτε παρουσιάζεται ανάγκη πριν τη λήξη της, 
µε σκοπό να επιφέρει σοβαρές ή ουσιαστικές κατασκευές ή µεταβολές γενικά για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος. Για τις ανάγκες αυτές ο ∆ήµος θα ειδοποιεί ένα µήνα πριν από τη διάλυση, το µισθωτή. 
Από τη µονοµερή αυτή διάλυση της µίσθωσης από τον ∆ήµο, ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να αξιώσει 
αποζηµίωση. 
 
Αν λυθεί µονοµερώς η σύµβαση από το ∆ήµο, κάθε δικαίωµα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ 
τρίτου θεωρείται σα να µην υπάρχει έναντι αυτού έστω κι αν έχει εγκριθεί αυτό από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
 
ΆΡΘΡΟ 18ο Έξοδα δηµοσίευσης 
Τα έξοδα για τη δηµοσίευση της διακήρυξης, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα του ιδιωτικού συµφωνητικού σε 
τρία (3) αντίτυπα, θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο ∆ηµοσίευση της προκήρυξης 
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί περιληπτικά σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα, σε µια 
εβδοµαδιαία τοπική ή νοµαρχιακή εφηµερίδα Η δηµοσίευση θα γίνει δέκα (10) ηµέρες το λιγότερο πριν 
από την ηµέρα της δηµοπρασίας και θα αναρτηθεί στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr καθώς και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων δηµοτικού 
καταστήµατος της έδρας. Εάν χρειαστεί επανάληψη της δηµοπρασίας, ισχύουν τα αναφερόµενα στις 
διατάξεις του Π. . 270/81. Σε περίπτωση µαταίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισµού τα έξοδα της 
δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ∆ήµο. 
 
Για ό,τι δε συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/8-6-2006 «περί 
κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Π. . 270/81 «περί καθορισµού των όρων 
διενεργείας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
 
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι ο διαγωνισµός   θα διεξαχθεί δέκα µέρες µετά την δηµοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα, σε µια εβδοµαδιαία τοπική ή νοµαρχιακή εφηµερίδα  σύµφωνα µε 
το άρθρο 19 των όρων της διακήρυξης και η  επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική 
διακήρυξη του ∆ηµάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργειά της(άρθρο 3 της διακήρυξης).  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – 
Γκισγκίνης Νικόλαος- Ανουσάκης Νικόλαος και Αλέξανδρος Μοσχονάς.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   136/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από το  Αυτοτελές  Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης . 
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ 500ML ΣΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ. 
2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στις 8 Ιουνίου 2016 ηµέρα  Τετάρτη 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα   
10: 00 π.µ έως  11:00  π. µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις  11:00 π. µ. 
3.Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί περιληπτικά σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα 
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ) & σε µια εβδοµαδιαία τοπική ή νοµαρχιακή εφηµερίδα (ΧΡΟΝΙΚΑ). 
Η δηµοσίευση θα γίνει δέκα (10) ηµέρες το λιγότερο πριν από την ηµέρα της δηµοπρασίας και θα 
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αναρτηθεί στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr καθώς και θα 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων δηµοτικού καταστήµατος της έδρας. 
Η  επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου και αναφέρεται 
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργειά 
της(άρθρο 3 της διακήρυξης). 
 Σε περίπτωση µαταίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισµού τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον 
∆ήµο. 
 
4. Τα έξοδα για τη δηµοσίευση της διακήρυξης, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα του ιδιωτικού συµφωνητικού σε 
τρία (3) αντίτυπα, θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    138 / 2016                                                                               Α∆Α: 781ΣΩΕ5-ΘΚ4 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την  
 « Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ειδών παντοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών για την λειτουργία του κυλικείου της παραλίας Μύρτου και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ για το 
έτος 2016» 
 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: 
Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών , ειδών παντοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία του 
κυλικείου της παραλίας Μύρτου και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ για το έτος 2016».έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 
από  24-05-2016σχέδιο των όρων διακήρυξης της ∆/νσης των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει 
ως εξής: 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                               ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                        
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Είδη     ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ , ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ ,  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων της 
παραλίας ΜΥΡΤΟΥ για  το χρονικό διάστηµα  από Ιούλιο  2016(1/7)  
έως   Οκτώβριο 2016(31/10) και για τα κυλικεία της ΚΕ∆ΗΚΕ  για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                         139.613,17 ΕΥΡΩ 
Φ.Π.Α.23% και 13% :                           31.121,31 ΕΥΡΩ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:                        170.734,48ΕΥΡΩ 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   

 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 00000/00-05-2016 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ∆ Ι Α Γ Ω Ν  Ι Σ Μ Ο Υ 

        
                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
                                                         Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το νέο ∆.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.). 
2. Το Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπ.  Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

3. Το Ν.2286/1-2-1995(ΦΕΚ 19Α) 
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης»  
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5. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (Συµπληρωµατικά & αναλογικά εφαρµοζόµενου σε θέµατα   που δεν 
ρυθµίζονται ή δεν ρυθµίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις) .  

7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου    στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων αι 
λοιπές διατάξεις» 

9. Το Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άρθρο 4, περί ανάδειξης   προµηθευτών – 
χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων . 

10. Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης  προµηθευτών – χορηγητών 
προµηθειών των ∆ήµων. 

11. Τον Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  
12. Τον Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»  
13. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»  
14. Το  άρθρο  63 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 Τεύχος Α). 
15. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,  οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»  
16. Την υπ΄ αριθ. 16/2016 ενιαία µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών(Τµήµα 

Προµηθειών)  για την προµήθεια  των εν λόγω ειδών για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς  και του Ν.Π.Ι.∆. 
µε διακριτικό τίτλο Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε. 

17. Την υπ΄ αριθ. 8/2016 (Α∆Α: ΩΥΕΘΟΚ6Κ-∆50) Απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆ΗΚΕ., µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας και η διάθεση της σχετικής πίστωσης & την αριθ. 000/2016 (Α∆Α:0000000-000) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προµήθειας και η διάθεση της σχετικής πίστωσης 

18. Τα πρωτογενή αιτήµατα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβαν αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(Α∆ΑΜ) 1ο  «16REQ004117788»(ΚΕ∆ΗΚΕ) & 2ο «16REQ00000000»(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ). 

19. Τα εγκεκριµένα αιτήµατα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
για την εκτέλεση της προµήθειας, τα οποία έλαβαν αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(Α∆ΑΜ) 1ο «16REQ004130939»(ΚΕ∆ΗΚΕ) & 2ο «16REQ000000000»  (∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) 

20. Την αριθ. 152/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου µε την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. 16/2016 ενοποιηµένης µελέτης, και  καθορισµός  του τρόπου εκτέλεσης  της  
ανωτέρω προµήθειας.   

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  µε σφραγισµένες προσφορές, για την 

προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , 
ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ για  το χρονικό διάστηµα  Ιουλίου  2016 
(1/7)  έως   Οκτωβρίου 2016 (31/10) και για τα κυλικεία της ΚΕ∆ΗΚΕ  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και της ΚΕ∆ΗΚΕ, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ως εξής: 
 

Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 
       1.  Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του 

ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 20 της παρούσης. 
2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. 

(άρθρο 16 ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Τα προς προµήθεια είδη έχουν χωρισθεί, σε τέσσερα τµήµατα  

 1ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ- ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV:   15555000-3 
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2Ο ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV:15000000-8, 15612500-
6, 15812100-4, αντιστοίχως 

3Ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΜΠΥΡΑΣ-ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV:   15981000-8, 15982000-5, 15961000-2, 15911000-
7, αντιστοίχως 

4ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΕ∆ΗΚΕ  - ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV : 
15555000-3[ΠΑΓΩΤΑ],  15000000-8(ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), 15612500-6[ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ], 15812100-
4[ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ],15981000-8[ΝΕΡΟ], 15982000-5[ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ], 15961000-2[ΜΠΥΡΑΣ], 
15911000-7[ΠΟΤΑ] 

  Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του 
∆ήµου τους  κωδικούς  70.6699.12, 70.6699.13 και 70.6699.14 του  οικονοµικού έτους  2016 για το χρονικό 
διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/10/2016.  
Η δαπάνη για το Ν.Π.Ι.∆. την ΚΕ∆ΗΚΕ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονοµικού έτους 2016 και 2017, για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης.  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

           Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος, ύστερα από προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 
της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
2. H 16/2016  Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  
3. Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
4. Η προσφορά του αναδόχου  
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής : 
 

      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
      Α.Φ.Μ. 997627133 ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
      ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26713-60156/60153  
      ΦΑΞ: 2671022572 
      e-mail  prom@kefallonia.gov.gr 

 
 
4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 
 

4.2.1 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , Α.Φ.Μ. 9997627133, ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου , έδρα: Π. Βαλλιάνου  Αργοστόλι   
4.2.2 Ν.Π.Ι.∆. « Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε ∆ήµου Κεφαλονιάς», ΑΦΜ 997627815, ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου , έδρα: Λεωφόρος  

Βεργωτή  16 
 
   
4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩ

Ν 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
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ΕΣΗ∆ΗΣ 
∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

00/05/2016 

00/05/2016 00/06/2016, 
ώρα 14:00µ.µ. 

00/06/2016 00/06/2016 ,ώρα 
14:00 µ.µ. 

  
        Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. 
 
         Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 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 
στο άρθρο 6 της Υ.Α.Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

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.) » 

        Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Γραφείο Προµηθειών 
(κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ) οδός Π. Βαλλιάνου Αργοστόλι - και στα τηλέφωνα 26713-60156 /60153 κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες.  

       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισµοί  
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου 
να υποβάλλουν προσφορά.  
              Για την προµήθεια των αναφεροµένων ειδών θα αναδειχθούν επιµέρους µειοδότες κάθε έναν από τους 
ακόλουθους φορείς υλοποίησης της προµήθειας :  
Α. Για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς   
Β. Για το Ν.Π.Ι.∆. ΚΕ∆ΗΚΕ 
 

Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών και των τεσσάρων(4) τµηµάτων, είτε για το σύνολο των ειδών καθενός από τα τέσσερα 
(4) τµήµατα ως αυτά προσδιορίζονται στην 16/2016 µελέτη που συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το 
σύνολο των ειδών κάθε τµήµατος και η συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους. 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας ή για µέρος της προκηρυχθείσας 
ποσότητας εκάστου είδους της οµάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Καθώς ο ∆ήµος και η ΚΕ∆ΗΚΕ δεν διαθέτει αποθήκη για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση (αλλοίωση 
ευπαθών προϊόντων)  των υπό προµήθεια ειδών ο ανάδοχος υποχρεούται στην τµηµατική παράδοση των ειδών 
στους χώρους των κυλικείων της παραλίας Μύρτου  και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ. 
 
5.1 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 
TAXISNet 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. 
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• 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  (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 

• 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) στηναρµόδια υπηρεσία. 

 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 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 λαµβάνει 
σύνδεσµο ενεργοποίησης  λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του 

 
5.2 Συµπληρωµατικές πληροφορίες- διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού 
        Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 3 παρ. 9 της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός 
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ  τ. Β 185/1993).  

   Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες µετά τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. (άρθρο 9 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 33 παρ. 2 του Π.∆ 60/2007). 

   Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) 
ηµέρες, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

   Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο διαδικτυακό τόπο του   διαγωνισµού µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

   Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλεται µόνο από εγγεγραµµένους 
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί (όνοµα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους.  Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο.   

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και 
το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να 
φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 
αποκλεισµού του συµµετέχοντος.  
 
6.1  Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
Α) Για τους έλληνες πολίτες:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. 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. 
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3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι  ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης.  
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους την Ε.Ε. 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. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 
16/2016 µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι 
αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:   
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 

1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 
166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Συγκεκριµένα:  
Για τα 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 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης.   

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε 

την επαγγελµατική διαγωγή του.  
- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 

µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 
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- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & 
ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 

- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 
εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 
προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, σε 
συνάρτηση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων 
του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

11. α) Οι Έλληνες πολίτες: 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους. 
β) Αλλοδαποί: 
-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
δ) Συνεταιρισµοί: 
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το 
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 

12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, 
ελληνικής προέλευσης και θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης 
όλα τα είδη  θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιµα και 
δοκιµασµένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα παντοπωλεία. Σε όλες τις 
συσκευασίες θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. 

 
Β) Για τους αλλοδαπούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α.  
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Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

4. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.  

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών 
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.  

 
Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό Ν.Π.  
 
∆. Για τους συνεταιρισµούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.    
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.  
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν 
και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική 
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% 
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  
δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο 
η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της 
υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της 
επιχείρησης και να υπογράφονται 
� από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή  
� όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,  
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά 
το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, 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 ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
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ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
 
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του ν.1599/1986, όσον αφορά 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την 
αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που 
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον 
δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης 
της επιχείρησης 
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών . 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου 
   Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 
ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
   Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) 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. 
   Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφραση.  
   Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της 
ΚΕ∆ΗΚΕ στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι 
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
   ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.  
   Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.  
 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
- Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, ορίζεται σε ποσοστό 2 (δυο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού 

της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014,  για το σύνολο της προµήθειας που 
προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόµενο και αναλυτικότερα το ποσό εγγυητικής επιστολής για το εκάστοτε 
τµήµα διαµορφώνεται ως εξής: 

 

ΟΜΑ∆Α 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) € 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) € 
 

Τµήµα 1ο (αφορά ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 

40.652,51 
 

813,05 
Τµήµα 2ο (αφορά ∆ΗΜΟ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 
53.181,48 

1.063,63 

Τµήµα 3ο (αφορά ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 

36.979,00 
739,58 

Τµήµα 4ο ( αφορά το 
Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε.) 

8.800,174 
176,01 

Σύνολο 2.792,27 
 
       Ρητά αναφέρεται ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα υπολογίζεται επί των τµηµάτων   για την οποία 

υποβάλλεται η προσφορά.  
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 

από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  
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- Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Κεφαλονιάς ,και την ΚΕ∆ΗΚΕ 
αντίστοιχα τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του 
συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.   
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.  
 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
- Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 

την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε  επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς τον 
Φ.Π.Α.  

- Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) 

 
 Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 
11389/93) 
                                  ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1 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 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 
60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  
 
8.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
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 
 
8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής » 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα 
απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά  της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και 
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
 
8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
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Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
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 επί ποινή αποκλεισµού. 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. 
 
Α. Για τα υπό προµήθεια είδη: 
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 : 
Οι τιµές αναφοράς για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της  
υπ΄αριθ. 16/2016 µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών(Τµήµα Προµηθειών). 
Ο συµµετέχων έχει προσφέρει συγκεκριµένες τιµές µονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως ακριβώς ζητείται 
από τη διακήρυξη). 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. 
Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µονάδος, που προσφέρουν για έκαστο είδος. 
 
1ο Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
∆ιακήρυξη) 5% για το υπό προµήθεια είδος σπανακόπιτα. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 
προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,70 - (0,70 x 0,05)=0,665 
 
 
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 και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς  της µελέτης, σε µορφή pdf. 
Η τιµή της προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ ανά είδος, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Μειοδότης θα αναδεικνύεται  ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
8.3 Τρόπος πληρωµής 
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τµηµατικές, και οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές µετά την ολοκλήρωση των 
παραδόσεων και την τιµολόγηση αυτών.  
Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής παράδοσης, µετά την οριστική παραλαβή και τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή.   
Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος από την Οικονοµική Υπηρεσία του 
∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου στο όνοµα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των 
οικείων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2016. Η πληρωµή θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου 
ή του Νοµικού Προσώπου, εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
 
8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 
138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 
8.5 Επισηµάνσεις 
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 

εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης 
για 30 επιπλέον ηµέρες.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινίσεις, 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. 
• Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν  είτε για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών και στα 

τέσσερα(4) τµήµατα είτε για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών σε έκαστο τµήµα ως αυτά 
καθορίζονται στην αριθ. µελέτη 16/2016 της υπηρεσίας . Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά  
είτε το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στα 4 τµήµατα της µελέτης είτε το σύνολο των ειδών 
που περιλαµβάνεται σε κάθε ένα από τα 4 τµήµατα της µελέτης. 

• Απαγορεύεται   στον ανάδοχο να εκχωρήσει  µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης  χωρίς την 
έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚΕ .  

Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΚΕ∆ΗΚΕ  αντίστοιχα εφόσον ο τρίτος  στον οποίον γίνεται η εκχώρηση  έχει τα προσόντα  που 
εγγυώνται  κατά την κρίση της την  καλή εκτέλεση της προµήθειας.  

            Έναντι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή της ΚΕ∆ΗΚΕ  ο ανάδοχος παραµένει  πάντοτε εξ   
             ολοκλήρου  υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον αντικατέστησε.  

Κατ΄ εξαίρεση µπορεί  µε απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της 
ΚΕ∆ΗΚΕ    να απαλλαγεί  της ευθύνης του ο ανάδοχος  , ύστερα από αίτηση του  , εάν πάσχει από 
σοβαρή ασθένεια  η οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα  ανίκανο να  εκπληρώσει  τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις.  

      Μαζί µε την αίτηση  του αναδόχου υποβάλλεται  και δήλωση αποδοχής  εκ µέρους του     
      τρίτου προς τον οποίον γίνεται η  Εκχώρηση.  

Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απευθείας στο νέο  ανάδοχο , ο οποίος  αναλαµβάνει και 
όλες τις ευθύνες  από τη σύµβαση υποχρεούµενος να καταθέσει  τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
 

                                       ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 00/06/2016 και ώρα 10:00 π.µ. εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» . 
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 », 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 λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη 
της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
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• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαµηλότερη 
προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ.16/2016 µελέτης 

που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας διακήρυξης.  
• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  
• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς , καθώς και 

τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  
• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 

καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες 
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ.36/2015 µελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας  
διακήρυξης. 

• Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για το σύνολο 
των υπό προµήθεια ειδών, η επιτροπή του διαγωνισµού διενεργεί κλήρωση µεταξύ αυτών που είχαν 
ισότιµες προσφορές, παρουσία αυτών. 

• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία διατηρεί το δικαίωµα 
περί κατακύρωσης ή µη. 

                                              ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:  
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της διακήρυξης έως 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι 
ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική 
τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε 
µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα.   
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 του 
ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.  
Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.  
12.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται 
δεκτές.  
Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  
12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 
12.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
                                                ΑΡΘΡΟ 13ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
   Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε 
τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε  επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του 
κάθε φορέα µη συµπεριλαβανοµένου του ΦΠΑ.  
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο 
προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι : 
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α) Τον ∆ήµο Κεφαλονιάς   
β) Την Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε. 
   Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η 
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά 
του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
εξής: 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.  
- Την συµφωνηθείσα τιµή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωµής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
 
   Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.. 
   Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει 
την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 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 (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

ΑΡΘΡΟ 15 ο:  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTION) 

15.1 Η σύµβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της για την ΚΕ∆ΗΚΕ και έως 31-10-2016 για τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς 
15.2 Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον ∆ήµο νέος µειοδότης µετά την λήξη της εν λόγω 
Σύµβασης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται µε Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής µέχρι τρεις (3) µήνες 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της 
ποσότητας ή του χρηµατικού ποσού που προβλέπονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 
15.3 Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 
προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση και απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
15.4 Ο ∆ήµος  και η ΚΕ∆ΗΚΕ έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν   ή να µειώσουν  την ποσότητα  των 
προσφεροµένων ειδών  σε ποσοστό 30% µε την ίδια   τιµή που θα πετύχουν  κατά τη δηµοπρασία και πάντως 
όχι πέραν από τη συνολική αξία του ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπ΄αριθ 16/2016 µελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Οι  ποσότητες που αναφέρονται  κατά είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό είναι αυτές  που 

απαιτούνται για την λειτουργία   των κυλικείων παραλίας Μύρτου και ΚΕ∆ΗΚΕ  σύµφωνα µε τη λειτουργία  
προηγουµένων ετών.  
      Ο Υπεύθυνος  του κυλικείου της κάθε παραλίας και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  δύναται µερικά από τα 
αναγραφόµενα είδη  να µη τα ζητήσει καθόλου  και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις συµφωνηµένες ποσότητες.  
      Η κάθε παραγγελία θα περιλαµβάνει  όποια από τα είδη είναι  κάθε φορά αναγκαία για την λειτουργία 
των κυλικείων  παραλίας Μύρτου και ΚΕ∆ΗΚΕ  και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων. 

ΑΡΘΡΟ 17Ο - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
17.1 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 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
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17.2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, 
εφόσον κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δεν παραδίδει προσηκόντως  τις ποσότητες που του 
ζητούνται από τις αναθέτουσες αρχές και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 
16/2016 µελέτης. 

17.3 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή την σύµβαση 
όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε µε ευθύνη του φορέα 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
17.4 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι 

κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
                                                ΑΡΘΡΟ 18ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
           Για    την εξασφάλιση της ποιότητας  των ειδών καθ΄ όλη τη διάρκεια  της προµήθειας, η Υπηρεσία του 
∆ήµου και της ΚΕ∆ΗΚΕ έχει  το δικαίωµα να  αποστέλλει δείγµατα  των  ειδών της προµήθειας  για έλεγχο  στο 
Γενικό Χηµείο του Κράτους.  
         Εάν κατά την παραλαβή  διαπιστωθεί ακαταλληλότητα  των ειδών ο προµηθευτής  πρέπει να τα 
αντικαταστήσει µέσα σε τακτή προθεσµία  που θα του δώσει ο υπεύθυνος του κυλικείου  της παραλίας Μύρτου 
και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  και οφείλει να παραλάβει  το ακατάλληλο είδος το αργότερο µέσα σε είκοσι 
τέσσαρες ώρες.  
       Η δαπάνη των οποιονδήποτε ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο προµηθευτή 
                                  ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 Π∆ 60/2007 

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π∆ 
60/2007 
                                             ΑΡΘΡΟ 20ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνεται από έκαστη αναθέτουσα αρχή , σταδιακά κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της προµήθειας κατόπιν της υποβολής αναλόγων τιµολογίων και της σύνταξης του 
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. 
Κρατήσεις-Φόροι: 
Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων για όλα τα υπό προµήθεια είδη 
επιβαρύνει τον προµηθευτή.   

Η κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, που αποδίδονται από την 
αναθέτουσα αρχή στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου. 
  Ο προµηθευτής  υπόκειται  σε όλους τους , βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους ,  τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ηµέρα  διενέργειας της δηµοπρασίας ( π.χ. παρακράτηση φόρου 4% , επί της καθαρής 
αξίας της προµήθειας)  
        Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και την ΚΕ∆ΗΚΕ αντίστοιχα 
                                                           ΑΡΘΡΟ 21ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 

συγκεκριµένα στη διεύθυνση:  www.kefallonia.gov.gr 
Επίσης περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

                                                      ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΠΙΛΥΣΗ   ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 60/07 και της 
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 

Επίσης για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύµβασης αρµόδια είναι τα 
∆ικαστήρια Κεφαλληνίας. 
 
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει ο διαγωνισµός να διεξαχθεί αναλυτικά όπως παρακάτω:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩ

Ν 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

30/05/2016 

5/06/2016 20/06/2016, 
ώρα 10:00 π.µ. 

24/06/2016 27/06/2016 ,ώρα 
10:00 π.µ. 

 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς πιστεύουµε τα εξής : Έχετε φέρει αρκετές µελέτες 
,αρκετούς διαγωνισµούς , έχετε υποχρέωση να κάνετε µία τυπική διαδικασία, το έχουµε ξαναπεί , είναι µια 
διαδικασία που πρέπει να γίνεται , δεν είναι’ όµως µια τυπική διαδικασία αλλά ουσιαστική που το νόηµά της θα 
πρέπει να είναι η σωστή διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο µας µέληµα 
και το δεύτερο µέληµα µέσα από ένα διαγωνισµό που προκύπτει ,θα πρέπει να είναι να υπάρχει επάρκεια των 
προϊόντων στα σηµεία που αυτά τροφοδοτούνται και το τρίτο να υπάρχει ποιότητα. Έχει προκύψει και από 
άλλους διαγωνισµούς  ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά δεν έχουν ικανοποιηθεί γιατί βασίζονται σε µελέτες που 
δεν πατάνε σε µια πραγµατική βάση , αυτός είναι ο γενικός κανόνας των διαγωνισµών που κάνετε και 
αποκλειστική ευθύνη έχει η ∆ηµοτική Αρχή και όχι το τµήµα προµηθειών. Επειδή λέµε για Μύρτο και παραλίες 
τουλάχιστον η περσινή εµπειρία δείχνει και από ότι  φαίνεται θα συνεχιστεί ,ως προς  διακίνηση αυτών των 
προϊόντων που πήγαιναν  οι προµηθευτές κατά την περσινή περίοδο δεν υπήρχε υπάλληλος του ∆ήµου για την 
παραλαβή τους και την διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου. Άρα  για ένα διαγωνισµό  σε σχέση µε τα 
χρήµατα και την ποιότητα και την επάρκεια δεν µπορεί αυτό να υλοποιηθεί όσο καλές προθέσεις και να έχετε εάν 
δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό που είναι εξουσιοδοτηµένο που µπορείς να το ελέγχεις για να  
πραγµατοποιηθεί αυτός ο διαγωνισµός. Ένα ζήτηµα που θα µπορούσε να υπάρχει σε σχέση µε τις 
αποµακρυσµένες περιοχές που είναι εύκολο να το κάνετε , θα µπορούσε να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστηµα  
backord που να καταγράφει ακριβώς  τις παραλαβές τις πωλήσεις ,η είσοδος και  έξοδος των προϊόντων  να 
γίνεται µέσα από σκανάρισµα  ώστε να υπάρχει ένα οικονοµικό αποτέλεσµα και να µπορεί να ελέγχει το 
λογιστήριο και ο ∆ήµος ώστε να γίνεται η διαχείριση αυτών των πραγµάτων, άρα υπάρχουν µέθοδοι απλοί  και 
µε πολύ µικρό κόστος , µε την έννοια αυτή λοιπόν εµείς λέµε ότι υπάρχει αναγκαιότητα για τροφοδοσία του 
Μύρτου και της ΚΕ∆ΗΚΕ αλλά έτσι όπως είναι  η µελέτη και έτσι όπως γίνεται η διαχείριση εµείς δεν µπορούµε 
να το ψηφίσουµε και ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ. 
Στην συνέχεια µετά από ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Α/∆ήµαρχο κ. 
Αλυσανδράτο Σταύρο Γεράσιµο ο οποίος για το εν λόγω θέµα ανέφερε τα παρακάτω: ¨όσον αφορά επί της 
ουσίας για το θέµα το οποίο συζητάµε και επειδή ο κ. Γκισγκίνης κυρίως αναφέρεται στον Μύρτο που ως τοπικός 
Α/∆ήµαρχος φέρω και την ευθύνη της λειτουργίας του , θέλω να του πω ότι στην προσπάθειά του να κάνει 
αντιπολίτευση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει στην αντίπερα όχθη . Λέει για υπεργολαβία , όταν κάποιος πάρει µε 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό τις προµήθειες του Μύρτου και αυτός έχει ένα συνεργάτη µε τον οποίο στέλνει τα 
προϊόντα εµείς δεν µπορούµε να το αποκλείσουµε αυτό ή να το ελέγξουµε διότι δεν είναι ούτε κακό ούτε 
παράνοµο όπως προσπαθείτε να το παρουσιάσετε. Σχετικά µε το ότι δεν υπήρχε υπάλληλος του ∆ήµου,  σας 
λέω ότι υπήρχε υπεύθυνος υπάλληλος του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του για την παραλία του Μύρτου ,από κει 
και πέρα όµως η δηµοπρασία ανέδειξε µία εταιρία η οποία ανέλαβε την προσφορά των υπηρεσιών ελεγχόµενη 
από τον ∆ήµο. ¨Όλοι οι υπάλληλοι ειδικά πέρυσι που ήµουνα εγώ  µπορώ να το διαβεβαιώσω αυτό,  
ευσυνείδητα έκαναν την δουλειά τους ,απέδιδαν τα µέγιστα και µου δίνεται η ευκαιρία να το πω και αυτό τώρα 
για να τους τιµήσω ,είχαν τις περισσότερες εισπράξεις από όλα τα προηγούµενα χρόνια στο Μύρτο. 
Εκείνο που θα περίµενα εγώ από την αντιπολίτευση ήταν να µας πει εάν η ταµειακή µηχανή που λειτουργούσε αν 
πέρασε κάποιος χωρίς να κτυπηθεί  από την ταµειακή µηχανή , να µπούνε δηλαδή τα λεφτά στο Ταµείο του 
∆ήµου. Εγώ αυτό περίµενα από σας και όχι να µου λέτε για backord και άλλους τρόπους λειτουργίας του . Εγώ 
πήγαινα εκεί και ακόµη και τις ηµέρες αιχµής οι επισκέπτες µε ηρεµία περίµεναν στην ουρά να εξυπηρετηθούν , 
βέβαια από τους χιλιάδες επισκέπτες να υπήρχαν και κανα δυο παράπονα από επαγγελµατίες αυτό δεν είναι και 
η γενικότερη κριτική. Ο ∆ήµος θέλει βοήθεια και από την συµπολίτευση και από την  αντιπολίτευση για να 
λειτουργήσει , καλή είναι η κριτική την δεχόµαστε και βελτιωνόµαστε και όπως είδατε φέτος οι δηµοπρασίες 
βγαίνουν κατά τοµείς κάτι που δεν γινόταν και  φέτος  το διορθώσαµε , άρα λοιπόν βλέπεις ότι ο ∆ήµος δεν είναι 
κουφός και ακούει και όταν βλέπει κάτι λάθος το διορθώνει και προχωράει. Ο ∆ήµος αυτή την βοήθεια θέλει και 
όχι αυτά τα ανούσια  τα οποία λέτε συνέχεια προκειµένου να δηµιουργήσετε εντυπώσεις και να αντιπολιτευτείτε 
την ∆ηµοτική Αρχή. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  
Ανουσάκης Νικόλαος και Αλέξανδρος Μοσχονάς.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
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1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   152 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  . 
4) τις 503 - 504& 506 /2016 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων :  
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   µε σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων της 
παραλίας ΜΥΡΤΟΥ για  το χρονικό διάστηµα  Ιουλίου  2016 (1/7)  έως   Οκτωβρίου 2016 (31/10) και για τα 
κυλικεία της ΚΕ∆ΗΚΕ  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης για την 
κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και της ΚΕ∆ΗΚΕ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  
ΚΕΦΑΛΟΣ ‘όπως παρακάτω:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩ

Ν 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

30/05/2016 

5/06/2016 20/06/2016, 
ώρα 10:00 π.µ. 

24/06/2016 27/06/2016 ,ώρα 
10:00 π.µ. 

 
3. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού  ποσού      160.000,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση Προϋπολογισµού 
2016  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
   Από τον Κ.Α  70.6699.12 για την προµήθεια παγωτών   ποσό                           50.000,00 €  
Από τον Κ.Α     70.6699.14  για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου  ποσό        65.000,00 € 
Από τον Κ.Α     70.6699.13 για προµήθεια νερού αναψυκτικών κ.λ.π  ποσό         45.000,00€ 
 
4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες (ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ), σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες (ΗΜΕΡΗΣΙΟ &ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ) , και σε µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα (ΧΡΟΝΙΚΑ) , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    139  / 2016                                                                                Α∆Α:6ΚΩ4ΩΕ5-ΡΤ5     
 
  ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης « Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για  το έτος  
2016» 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη   το  2 ο   θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης « Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για το έτος  2016» 
 έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  από 23-05-2016 σχέδιο    διακήρυξης  του   Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών  για το εν λόγω θέµα το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής : 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: 00/06/2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                Aριθ.Πρωτ.:  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες:  ∆ιονύσιος  Παγώνης 
Τηλ.: 26713 60156 
ΦΑΞ : 2671022572 
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Ο  ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3.Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 
5. Την υπ΄ αριθ. 2/2016  µελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης  για τις  
εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων. 
6. Την υπ’αρ. 153/2016 απόφαση ∆.Σ ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκε  η µελέτη της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης. 
7. Την υπ΄αριθ 000/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία 
εγκρίνεται πίστωση ύψους από τον Κ.Α 70.6162.04 συνολικού ποσού 73.000,00 € από τις πιστώσεις του 
∆ήµου οικονοµικού έτους 2016. 
8.Το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
για την εκτέλεση της  εν λόγω εργασίας , το οποίο έλαβε αριθµό  ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(Α∆ΑΜ)    «16REQ004419927». 
9.Την αριθ. 000/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία, 
καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού,  
10. Την υπ΄αριθ 000/2016 µε την οποία εγκρίνεται πίστωση ύψους από τον Κ.Α 70.6162.04 συνολικού 
ποσού 73.000,00 € και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως 
έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήµατος λαµβάνοντας Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)   
«16REQ000000000 ». 

 
                                                                            ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 
που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας  παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλαρέων» προϋπολογισµού 72.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
∆απάνη δηµοπρατούµενων εργασιών για 2016: € 72.000,00 
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2016: € 73.000,00  
 
Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Άρθρο 1
ο 

: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας  
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 00/06/2016 ηµέρα _________ και ώρα  00:00 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών), 
στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την _______  00 
Ιουνίου 2016. 
Η συνεδρίαση η οποία είναι δηµόσια αρχίζει µισή ώρα πριν την ώρα λήξης υποβολής προσφορών δια κλήσεως 
από τον Πρόεδρο της επιτροπής εκείνων που θέλουν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό.  
Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την λήξη επιδόσεως των 
προσφορών εκτός εάν η προσέλευση για  επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την πάροδο 
της ώρας αυτής και  καταχωρείται στο πρακτικό της συνεδριάσεως στο οποίο γράφεται και η ώρα κηρύξεως της 
λήξης επιδόσεως των προσφορών . 
                                                       Άρθρο 2ο  : Συµµετοχή στη δηµοπρασία 
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Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισµοί, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα 
σχετιζόµενη µε το αντικείµενο της εργασίας της παρούσας διακήρυξης. 
 
                                                         Άρθρο 3ο  : Εγγύηση συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή 
αποκλεισµού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόµενης 
αξίας της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των χιλίων εκατό εβδοµήντα  ευρώ και εβδοµήντα τριών 
λεπτών (1.170,73 €).  
Η εγγύηση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές Τραπεζών 
που λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική, ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακαταθήκη σ’ αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους 
και µε την τιµή που προβλέπουν γι’ αυτά οι σχετικές διατάξεις. Η εγγυητική πρέπει απαραίτητα να απευθύνεται 
‘στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς’, να αναγράφει την ηµεροµηνία έκδοση της, τον εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, να 
έχει τα πλήρη στοιχεία ήτοι την επωνυµία και την έδρα της επιχείρησης ή κοινοπραξίας υπέρ της οποίας δίδεται η 
εγγύηση, να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εγγυητής 
παραιτείται από το δικαίωµα διαιρέσεως και διζήσεως και ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό, ότι αναγνωρίζει ο εκδότης ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του 
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης υπόκεινται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου, την ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης, ότι ο εκδότης της εγγύησης 
υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξεως 
της εγγύησης.  
Η εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή πρέπει να έχει προθεσµία ισχύος, που όµως θα υπερβαίνει κατά 
τριάντα (30) ηµέρες το χρόνο ισχύος των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης 
διακήρυξης.  
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τω ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  
Η εγγύηση συµµετοχής του τελευταίου µειοδότη αποδίδεται µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
την υπογραφή της σύµβασης, ή µετά την πάροδο του χρόνου που τον δεσµεύει η προσφορά του εκτός αν αυτός 
συναινέσει σε παράταση. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των άλλων συναγωνιζόµενων αποδίδονται µετά την έγκριση 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή νωρίτερα, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος που δεν υπέβαλε ένσταση και 
η αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό δεν πιθανολογεί την ανατροπή του αποτελέσµατος µε ενδεχόµενη την 
ανακήρυξή του ως αναδόχου.  
Σε περίπτωση συµµετοχής στη δηµοπρασία κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι υπέρ όλων 
των µελών της κοινοπραξίας. 

Άρθρο 4
ο 

: Απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά  
Επί ποινή αποκλεισµού προσκοµίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο µε αντικείµενο σχετικό µε την 
φύση των εργασιών της παρούσας διακήρυξης ή βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν 
τα παραπάνω. Για τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχει κατατεθεί σε ακριβές αντίγραφο το καταστατικό τους, 
µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει, συνοδευόµενο µε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου του νοµικού προσώπου, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες 
τροποποιήσεις του καταστατικού πέραν όσων καταθέτει σε ακριβή αντίγραφα.  
2. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία θα αναφέρει επί λέξει: ‘λάβαµε γνώση 
των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων 
που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι 30 ηµερών και η 
προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας ’.  
 
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό που θα διατεθεί 
αποκλειστικά για την εκτέλεση της εργασίας  σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της υπ΄αριθ 
2/2016 µελέτης, και για το οποίο θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε 
παροχή υπηρεσιών, µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι). Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση  θα εµφανίζεται 
ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό. 
4. Ενηµερότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης(ασφαλιστική ενηµερότητα) και την καταβολή φόρων(φορολογική ενηµερότητα) της επιχείρησης 
ή των µελών της κοινοπραξίας.  
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5. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων απαιτείται η δήλωση 
κοινοπραξίας στην οποία θα αναγράφονται τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρατούντων στην κοινοπραξία.  
6. Οι συνεταιρισµοί µέσω του αντιπροσώπου τους οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου 
σχετικά µε την έγκριση του καταστατικού του και της νόµιµης λειτουργίας του, του µεγέθους της ευθύνης των 
µελών για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισµού και του συνολικού αριθµού των µελών του, καθώς και αντίγραφο 
της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συνεταιρισµού µε την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την 
συµµετοχή στον διαγωνισµό.  
7. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν σε πρωτότυπο. Αν το έντυπο της δήλωσης υποβληθεί σε 
φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι επίσηµα επικυρωµένο.  

Άρθρο 5
ο 

: Τρόπος σύνταξης - υποβολής - εξέτασης προσφορών  
Κάθε διαγωνιζόµενος συµπληρώνει, επί  ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ την προσφορά του σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα. Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού το φάκελο της προσφοράς τους.  
Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε  (α) , αυτοπροσώπως και προκειµένου για νοµικά πρόσωπα από τον νόµιµα 
εκπρόσωπο αυτών ή µέσω εξουσιοδοτηµένου ατόµου, µε κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε 
(β) µε συστηµένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό παραληφθείσα µέχρι την ηµέρα και ώρα 
τέλεσης του άρθρου 1 της παρούσας,  
Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής του άρθρου 4, τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.  
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει αναλυτικά και εκτεταµένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την 
εύρυθµη εκτέλεση των εργασιών, όπως το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα απασχοληθεί, την 
περιγραφή των εργασιών, την καταγραφή του συνόλου του τεχνικού και µηχανικού εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και τον προγραµµατισµό των εργασιών. Όλα τα παραπάνω θα 
στηρίζονται στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από τον ∆ήµο ενώ ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να 
προχωρήσει και σε περαιτέρω ανάλυση για την εκτέλεση της εργασίας.  
Η τεχνική και οικονοµική προσφορά, υπογράφονται (µονογραφή και σφραγίδα ή ονοµατεπώνυµο) πάντοτε από 
τον νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και 
κατά φύλλο. Μονογραφές που τυχόν λείπουν µπορεί να συµπληρωθούν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού µετά το άνοιγµα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόµενος αρνηθεί να µονογράψει τότε µονογράφει η 
Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η προσφορά θεωρείται ισχυρή. ∆εκτές είναι και τυχόν προσφορές που 
συµπληρώνονται µε γραφοµηχανή ή Η/Υ µε ευθύνη του απόρρητου στον συµµετέχοντα. 
( Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς στην δηµοπρασία 
γίνεται, για ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο, για τις προσωπικές εταιρείες από 
το νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο εταίρο της, για τις Α.Ε. από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ, για τις 
Ε.Π.Ε. από τον διαχειριστή της και για κοινοπραξία ή συνεταιρισµό από τον ορισµένο εκπρόσωπο των 
κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων. Ρητά επισηµαίνεται, ότι στα νοµικά πρόσωπα η νοµική εκπροσώπηση 
τους, θα προκύπτει και θα γίνεται δεκτή η συµµετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισµό, µε την επίδειξη πάντα 
και τον έλεγχο από την Επιτροπή του καταστατικού που τα διέπει, αναφορικά µε την νόµιµη εκπροσώπηση 
αυτών. Σχετικά µε την κατάθεση προσφοράς από ετερόρρυθµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, θα 
πρέπει για την µεν πρώτη να εφαρµόζονται αναλογικά οι ρυθµίσεις για την οµόρρυθµη εταιρεία (δηλ. κατάθεση 
από νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την ανώνυµη εταιρεία 
(κατάθεση από εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή). Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή συνεταιρισµών ο 
ορισµένος εκπρόσωπος των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα είναι 
κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση, δεδοµένου ότι 
διαφορετική ερµηνεία θα επέτρεπε καταστρατήγηση των διατάξεων µέσω προσχηµατικών κοινοπραξιών. 
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να παραδώσουν στην Επιτροπή την τεχνική και την οικονοµική τους προσφορά σε 
ιδιαίτερα καλά σφραγισµένους ξεχωριστούς φακέλους που θα αναγράφουν τον τίτλο της επιχείρησης ή 
κοινοπραξίας, τη διεύθυνσή της, το τηλέφωνο,  και την επιγραφή αντίστοιχα: «Τεχνική προσφορά για την 
εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων» & «Οικονοµική 
προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλαρέων ». Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία κατά την οριζόµενη ηµέρα και ώρα κατατίθενται σε κλειστούς 
ξεχωριστούς φακέλους, αφενός τα τυπικά στοιχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό, αφετέρου δε τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς και τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη επί ποινή απαραδέκτου. 
 Η εξέταση των προσφορών γίνεται ως εξής: Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας η Επιτροπή παραλαµβάνει και 
ελέγχει το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση και η 
παραλαβή των δικαιολογητικών, η επιτροπή, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συνδιαγωνιζοµένων και 
αποφασίζει περί των αποκλειοµένων.  
 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτoί στο 
διαγωνισµό. Ο κάθε φάκελος αξιολογείται από την Επιτροπή για το αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
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σύµφωνα µε την µελέτη. Έπειτα αποσφραγίζονται και οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς και 
ανακοινώνονται συνοπτικά τα επί µέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά. 
Η διαδικασία περαιώνεται µε την υπογραφή των φακέλων και των προσφορών (τεχνικής και οικονοµικής) των 
διαγωνιζοµένων από τα µέλη της Επιτροπής και παραδίδεται αντίγραφο αυτών εάν ζητηθεί.  
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή αρκεί να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, 
µε βάση τα όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε το Π∆ 28/80.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 

                                           Άρθρο 6
ο 

: Συµβατικά τεύχη – σειρά ισχύος  
Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 
εργασίας είναι τα επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά 
ισχύος τους καθορίζεται παρακάτω :  
1. Η παρούσα διακήρυξη  
2. Η τεχνική περιγραφή µε τον προϋπολογισµό  
3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)  
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  
 

Άρθρο 7
ο 

: Χρόνος ισχύος προσφορών  
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, µέσα στο 
οποίο θα πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση για κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας. 

Άρθρο 8
ο 

: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας  
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
και κληθεί ο ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύµβαση. 

                Ο χρόνος  διάρκειας αυτής ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι και την       
31/10/2016. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί 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. 

                 
Επιπλέον ο ∆ήµος δεδοµένου ότι η επισκεψιµότητα της παραλίας του Μύρτου δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των 
προτέρων έχει το δικαίωµα: 
 
α)  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)  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 χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας τους.  Για την εφαρµογή της εν λόγω δυνατότητας ο ∆ήµος οφείλει να ενηµερώνει τον ανάδοχο 
εγκαίρως και µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

Άρθρο 9
ο 

: Έξοδα δηµοσίευσης- Προκαταβολή  
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν 
τον ανάδοχο. Για την εκτέλεση της εργασίας δεν δύναται  να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή. 

Άρθρο 10
ο 

: ∆ηµοσίευση διακήρυξης  
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 
5β του Π.∆. 28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07.  

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

: Ενστάσεις  
Οι ενστάσεις για την διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην αρµόδια επιτροπή µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού (τόσο κατά την λήξη των προσφορών όσο και κατά την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων).  
Αν η ένσταση κατατεθεί στο ∆ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην αρµόδια Επιτροπή. Η 
απόφαση της κατακύρωσης µαζί µε τα πρακτικά του διαγωνισµού και τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει 
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να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της επιτροπής 
διαγωνισµού, αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για επικύρωση. 

Άρθρο 12ο : Γνώση συνθηκών της εργασίας  
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί απόδειξη ότι η διαγωνιζόµενη επιχείρηση, εταιρεία συνεταιρισµός  ή 
κοινοπραξία έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, των συµβατικών τευχών και των 
όρων που περιλαµβάνονται σ’ αυτά και µε βάση αυτά διαµόρφωσε την προσφορά της.  

Άρθρο 13
ο 

∆ιανοµή τευχών ∆ηµοπρασίας – Πληροφορίες-∆ηµοσιεύσεις:  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς 
τους, όλες τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι και την προηγούµενη του ∆ιαγωνισµού, και κατά τις ώρες 10.00 µέχρι 
14.00 από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πλ. Βαλλιάνου, τηλέφωνο 26713 60156, 
στο site του ∆ήµου www.kefallonia.gov.gr  - ∆ήµος –∆ιακηρύξεις/∆ιαγωνισµοί.  
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα καθηµερινής κυκλοφορίας. 
Τα έξοδα της δηµοσίευσης της περίληψης  διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών 
βαρύνουν τον ανάδοχο 
                              
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ  
                                                                                                                   
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει να οριστεί ηµεροµηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού η 7 Ιουνίου 2016 και σε περίπτωση 
που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα στις 14 Ιουνίου 2016.   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  Βλέπουµε ότι µετά την ιδιωτικοποίηση των σπηλαίων και των 
παραλιών για δεύτερη συνεχή χρονιά υλοποιείτε  και την  ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών του Μύρτου . Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ _ΑΝΕΛ  έρχεται σήµερα και παίρνει µια παραλία και σας βάζει ως ιδιώτη ανταγωνιστή να 
δώσετε µία προσφορά για να µπορέσετε να χτυπήσετε την παραλία του Πλατύ Γιαλού που αν δεν πάρει καλή 
προσφορά θα την δώσει σε ιδιώτη. Εµείς σας το λέγαµε ότι αύριο –µεθαύριο στο όνοµα του ότι τα σπήλαια δεν 
λειτουργούν κανονικά ή είναι εγκαταλελειµµένα ,θα έλθει το κράτος να τα πάρει και όχι για να τα αξιοποιήσει 
προς όφελος του λαού αλλά για να τα βγάλει σε ένα διαγωνισµό µαζί µε άλλα προφανώς ,  όπως τα λιµάνια τις 
παραλίες και µια σειρά άλλα τέτοια ζητήµατα. Εµείς διαφωνούµε πλήρως µε την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών 
του Μύρτου για δεύτερη συνεχή χρονιά γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσµα και είναι συνυφασµένη µε τις εργασιακές 
σχέσεις που έχουν γίνει πραγµατικά λάστιχο και θα γίνουν τα ίδια και χειρότερα . Είδαµε για παράδειγµα χθες 
τους τρεις εργαζόµενους που είναι  ακόµη από πέρυσι απλήρωτοι . Αυτός που την πληρώνει κατά πρώτον είναι ο 
εργαζόµενος σε αυτές τις ιδιωτικές εταιρίες που διαχειρίζονται τα σπήλαια και τις λίµνες και δεύτερος που την 
πληρώνει είναι αυτός που έχει την ανάγκη να πάει στον Μύρτο µε όλες αυτές τις επισηµάνσεις  που σας είπαµε 
και τρίτον ο δηµότης µε όλα αυτά που είπαµε σε σχέση µε την διαχείριση των υλικών,  των διαγωνισµών κ.λ.π. 
Γιαυτό τον λόγο εµείς καταψηφίζουµε την διαδικασία αυτή. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω: Αυτή η διαδικασία για την λειτουργία των σπηλαίων και του 
Μύρτου δεν είναι ιδιωτικοποίηση , αυτός είναι ένας όρος που τον πλασάρετε εσείς και δίνετε λάθος εντυπώσεις. 
Ο ∆ήµος διαχειρίζεται και τα σπήλαια και τις παραλίες ,’έχει την συνολική διαχείριση και των εισπράξεων και 
των εξόδων . Αυτές οι συµβάσεις που κάνουµε είναι µια προσπάθεια για  να καλυφθούν κάποιες υπηρεσίες 
στους χώρους αυτούς , δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση.  
Την εισήγηση µε την συµπλήρωση της πρότασης της Προέδρου ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  
Σταύρος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος και Αλέξανδρος Μοσχονάς.            
 και αφού έλαβε υπόψη της: 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
3) την 529/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
4) την 153/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου  και το σχέδιο της διακήρυξης.  
 

                                               ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του Πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
(παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο 
«Εργασίες λειτουργίας  παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων» προϋπολογισµού 72.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 73.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 70.6162.04 
του Προϋπολογισµού έτους 2016  µε  τίτλο : Εργασίες  Λειτουργίας  παραλίας Μύρτου. 
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3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  στις 7/06/2016 ηµέρα  Τρίτη  και ώρα  10:00 π.µ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών), στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα στις 14   Ιουνίου 
2016. 
4. Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 5β του Π.∆. 28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07 (ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ).  
                                                                                                                   
                                                                                                                        
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   140  / 2016 Α∆Α:                                                                           60ΥΦΩΕ5-ΣΛΤ                                                                  
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  3ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

      

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 
προυπ. 

Υπόλοιπο 
ΚΑ 

502 17/05/2016 15.000,00 
Προµήθεια υλικών ανάλωσης και καθαριότητας για τη 
λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου 70.6699.11 0,00 

503 17/05/2016 50.000,00 
Προµήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικειου 
παραλίας Μύρτου 70.6699.12 0,00 

504 17/05/2016 65.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου-Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικειου παραλίας 
Μύρτου 70.6699.14 0,00 

505 17/05/2016 45.000,00 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για τη 
λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου 70.6699.13 0,00 

509 18/05/2016 568,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΗΙ 4926,ΚΗΥ 5858, ΚΗΙ 8907βάσει της 
αριθ. 48/2016 αποφ.∆Σ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ(ΑΡΙΘ.6019/632/06-04-2016 έγκριση 
αποκ/ης) & της αριθ.177-19/2015 αποφ. Περιφερ. 
Συµβουλιου 10. 6253 0,00 

510 18/05/2016 1.167,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥ 5929,ΚΗΥ 3977,ΜΕ93628, ΚΥ5927, ΚΥ 
5928 βάσει της αριθ. 48/2016 αποφ.∆Σ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ(ΑΡΙΘ.6019/632/06-04-2016 έγκριση 
αποκ/ης) & της αριθ.177-19/2015 αποφ. Περιφερ. 
Συµβουλιου 30. 6253 203,00 
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511 18/05/2016 8.382,26 

"∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε 
κωδικό MIS465676 από το Επιχ. Προγραµ. ""∆υτική 
Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι"""[1ος 
Λογαριασµός-Προκαταβολή] 69.7331.01 197.821,27 

512 18/05/2016 30.484,51 

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων από την οικονοµική 
Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών λόγω των σεισµών 
του 2014[αριθ. 12856/2820/18-03-2016 έγγραφο 
Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης] 70.8261.03 0,00 

513 18/05/2016 18.024,30 
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό 
∆ιλινάτων (∆ηµοτικό Σχολείο µε όµορες ιδιοκτησίες) 30.7323.08 0,00 

514 18/05/2016 5.177,58 
Επισκευή στέγης δηµοτικού καταστήµατος της Τ.Κ. 
Φισκάρδου (κτίριο αστυνοµίας) 30.7331.03 0,00 

515 18/05/2016 10.948,83 

Απόδοση στον ΟΚΑΠ ποσού επιχορήγησης από το 
Υπουργείο Εσωτερικών[αριθ. 14718/27-04-2016 
έγγραφο ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΩΝ] 00.6718.01 0,00 

516 18/05/2016 8.000,00 
Λοιπά µισθώµατα (αποζηµίωση χρήσης ακινήτου 
Αποθήκης ∆ραπάνου) 70.6236.08 0,00 

517 18/05/2016 25.000,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς 00.6495.04 0,00 

518 18/05/2016 28.500,00 
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση 
εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 60.6041.01 0,00 

519 18/05/2016 7.000,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 60. 6054 0,00 

520 18/05/2016 6.500,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60. 6232 0,00 

521 18/05/2016 702,71 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 60. 6271 0,00 

522 18/05/2016 2.000,00 
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 60. 6273 0,00 

523 18/05/2016 4.000,00 

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων[ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣ] 

60. 
6612.01 0,00 

524 18/05/2016 2.000,00 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων 60. 6422 0,00 

525 18/05/2016 1.400,00 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 60.6222.01 0,00 

526 18/05/2016 600,00 Λειτουργικά - µεταβλητά έξοδα (κοινόχρηστα) 60. 6312 0,00 

527 18/05/2016 5.000,00 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 10. 6422 0,00 

528 19/05/2016 1.918,80 Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης και τροχαίας 30.7135.09 229,20 

529 19/05/2016 73.000,00 Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου 70.6162.04 0,00 

530 20/05/2016 2.395,50 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας 30.6699.02 1.932,97 

531 20/5/2016 354,86 Προµήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών 35. 6662 7.218,78 
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532 20/5/2016 346,58 Προµήθεια υλικών συντήρησης-επισκευής παραλιών 70.6662.01 8.907,52 

533 20/5/2016 745,90 Προµήθεια υλικών συντήρησης-επισκευής παραλιών 70.6662.01 8.907,52 

534 20/5/2016 158,20 Προµήθεια υλικών συντήρησης-επισκευής παραλιών 70.6662.01 6.529,71 

535 20/5/2016 4.054,21 Προµήθεια υλικών συντήρησης-επισκευής παραλιών 70.6662.01 4.695,11 

536 20/5/2016 1.929,87 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας 30.6699.02 3,10 

537 20/5/2016 21.955,50 
Υπηρεσίες ανάλυσης και διαχείρησης ∆ηµοτικών 
Τελών και ΤΑΠ 20.6279.02 44,50 

538 20/5/2016 1.179,06 Προµήθεια υλικών συντήρησης-επισκευής παραλιών 70.6662.01 4.150,83 

539 21/5/2016 695,17 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΓΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΛΒ. 
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ 30.6671.01 304,83 

540 23/5/2016 6.150,00 Συντήρηση αγροτικής οδοποίας ∆.Ε. Παλικής 30.7333.05 8.850,00 

541 23/5/2016 750,30 Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής παραλιών 70.6662.01 2.765,75 

543 23/5/2016 891,75 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:α)∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
β)ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ - ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 10.6463 1.480,86 

544 23/5/2016 60,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 5888,39 

545 23/5/2016 7.072,50 Συντήρηση αγροτικής οδοποίας ∆.Ε. Ερίσου 30.7333.03 2.927,50 

546 23/5/2016 206,12 
Ταχυδροµικά Τέλη (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής) (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00.6221.00 0,00 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις :  509-510-511-513-515-517 ,από 518 έως και την 
525- 526 και 527/2016  συµπληρώνοντας  ότι για τις περισσότερες από τις  παραπάνω δαπάνες συµφωνεί  
,διαφωνεί  όµως µε την διαδικασία και τον τρόπο εκτέλεσής τους µε απευθείας αναθέσεις και γιαυτό τις 
καταψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος και 
Αλέξανδρος Μοσχονάς.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 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  2016 . 

                                                                                                                        
                                                                                                                                            Α∆Α: 6∆ΡΕΩΕ5-31Ε 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                         7-06-2016                                                                                        
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  18 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η  Μαΐου  2016 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    141 / 2016  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ       7-06-2016                                                                                                                                           
                                                                                                                                              Α∆Α: 6∆ΡΕΩΕ5-31Ε 
                                                                                                                                         
ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 –Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράµµατος και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη    το  4ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού  οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»    Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  
από 23-05-2016  εισήγηση  του Προϊσταµένου του   Τµήµατος  Λογιστηρίου- Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016  
1. Μετά από επικοινωνία µε την ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και την ενηµέρωση για την ανάγκη 

προµήθειας µιας µηχανής γκαζόν, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 
35.7131.01 µε τίτλο «Προµήθεια θρυµµατιστή κλαδιών» σε «Προµήθεια µηχανηµάτων (θρυµµατιστών 
κλαδιών, µηχανής γκαζόν κλπ.)». Ο ανωτέρω Κ.Α. Εξόδων έχει πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ. 

2. Στην προηγούµενη αναµόρφωση του Προϋπολογισµού όσον αφορά την λειτουργία του Κέντρου 
Γυναικών εκ παραδροµής το έσοδο που αφορά το 2015 µπήκε στον Κ.Α. Εσόδων 1321.07 
«Επιχορήγηση για τη λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε 
τοπικό επίπεδο» και το τρέχων έσοδο στον Κ.Α. Εσόδων 2212.08 «Επιχορήγηση για τη λειτουργία 
Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». Για το λόγο αυτό 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος 
ως εξής: 

• Στον Κ.Α. Εσόδων 1321.07 µε τίτλο «Επιχορήγηση για τη λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» ενίσχυση πίστωσης ποσού 61.732,00 ευρώ. 

• Στον Κ.Α. Εσόδων 2212.08 µε τίτλο «Επιχορήγηση για τη λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» µείωση πίστωσης ποσού 61.732,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 0111 µε τίτλο «Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 
Κ∆Κ)» κατά ποσό 5.300,00 ευρώ προκειµένου να µην υπερβούµε το όριο των προϋπολογισθέντων 
εσόδων της Οµάδας Ι βάση της αριθµ. 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α. περί παροχής οδηγιών κατάρτισης του 
προϋπολογισµού.  

3. Βάση της αριθµ. 293/2015 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας µε θέµα την τροποποίηση 
της συστατικής πράξης του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου και την ετήσια επιχορήγηση από τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς του ποσού των 50.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του 
Κ.Α. Εξόδων 00.6731.06 µε τίτλο «Απόδοση στο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου» και εγγραφή 
πίστωσης 50.000,00 ευρώ. 

4. Μετά από αιτήµατα της Τεχνικής Υπηρεσίας και αξιολόγηση του Τεχνικού και του Προϋπολογισµού 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω µεταβολές του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού 
Προγράµµατος: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. 30.7333.09 µε τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες κατασκευής παράκαµψης για την 
πρόσβαση στην περιοχή Μαυράτο Κοντογενάδας ΣΑΤΑ» µε πίστωση 6.650,00 ευρώ καθώς 
πληρώθηκε το 2014 από τα Ληξιπρόθεσµα 

• Την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.02 µε τίτλο «Επισκευή Ξενώνα Αγ. Ευφηµίας» 
κατά ποσό 1.581,56 ευρώ λόγω των απροβλέπτων 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7312.03 µε τίτλο «Αντιπληµµυρικό έργο στον οικισµό Νύφι», 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και πίστωση 6.241,34 ευρώ, µε ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α. Εξόδων 
30.7333.163 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 
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ΣΑΤΑ» κατά ποσό 3.000,00 ευρώ και του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.04 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. Αργοστολίου» κατά ποσό 3.241,34 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.14 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου κοινοτικού 
καταστήµατος ∆.∆. Τουλιάτων ∆.Ε. Ερίσσου», χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και πίστωση 4.920,00 ευρώ, µε 
ταυτόχρονη ισόποση µείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.11 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. Ερίσου» 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.14 µε τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων 
χώρων», χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και πίστωση 2.300,00 ευρώ (η παρούσα µεταβολή αφορά µόνο τον 
Προϋπολογισµό καθώς είναι προµήθεια) µε ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.01 µε τίτλο 
«Προµήθεια καλαθιών απορριµµάτων» κατά ποσό 1.000,00 ευρώ και του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.03 µε 
τίτλο «Προµήθεια καθισµάτων - παγκάκια» κατά ποσό 1.300,00 ευρώ. 

• Την µεταφορά του Κ.Α. Εξόδων 30.7412.80 µε τίτλο «Οριστική Μελέτη αγκυροβολίου τουριστικών 
σκαφών Σκάλας-Έργο αγκυροβολίου ΣΑΤΑ» µε πίστωση 4.253,62 ευρώ από τα Οφειλόµενα του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου στην ΣΑΤΑ µε ταυτόχρονη ισόποση µείωση του Κ.Α. Εσόδων 0619.06 µε τίτλο 
«Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Επενδύσεις -Έργα» και 
αύξηση του Κ.Α. Εσόδων 0619.05 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 
Ν.1828/89 και 3756/2009 - Λειτουργικές δαπάνες» 

5. Προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας στην διαδικασία αναλύσεων νερού των παραλιών που έχουν 
γαλάζια σηµαία, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.00 µε τίτλο 
«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (συµµετοχή σε διάφορα προγράµµατα γαλάζιες σηµαίες κ.λ.π. )» µε 
το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

6. Βάση της αριθµ. πρωτ. ∆23/16461/1303/16-05-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα την έγκριση σκοπιµότητας για µεταβίβαση πίστωσης 
ποσού 29.776,86 ευρώ στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς ως συµπληρωµατική επιχορήγηση για την 
αντικατάσταση οικοσκευής λόγω της πληµµύρας της 24/19/015, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
αποδοχή του ανωτέρω ποσού και την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1214.06 µε τίτλο «Οικονοµική 
Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών» και του Κ.Α. Εξόδων 
00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών 
καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε το ποσό των 29.776,86 
ευρώ. Μετά την παρούσα µεταβολή η πίστωσή τους θα διαµορφωθεί στο ποσό των 91.523,05 ευρώ. 
Μετά από τις παραπάνω αλλαγές το Τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 193.259,14 
ευρώ. 

 
Ο Προϊστάµενος  Τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού :Μαντζουράτος Θεόδωρος . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:   
  Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους 2-3-5 και 6 παραγράφους της εισήγησης. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος και 
Αλέξανδρος Μοσχονάς.            
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) 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  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

       την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2016. 

 Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος  Οικονοµικού 
Έτους 2016 . 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος του  έτους 2016   και   
εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      142 / 2016                                                                         Α∆Α: 724ΞΩΕ5-ΕΚ8 
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ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο για τις δαπάνες σύνταξης 
συµβολαίου χρησιδανείου. 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος ,  δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: 
«Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο για τις δαπάνες σύνταξης συµβολαίου 
χρησιδανείου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµ. πρωτ.16590/24-05-2016 εισήγηση του,  θεωρηµένη 
από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ. ∆ρακονταειδή Σοφίας    για τις 
δαπάνες σύνταξης συµβολαίου χρησιδανείου βίλλας ΑΝΤΥΠΑ στην ∆.Ε Παλλικής. 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 
7.000,00 € στην υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ρακονταειδή Σοφία    για τις δαπάνες σύνταξης 
συµβολαίου χρησιδανείου βίλλας ΑΝΤΥΠΑ στην ∆.Ε Παλλικής.» και αναλυτικά : 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 7.000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ρακονταειδή Σοφία  )             00.6494 (547/2016  πρόταση)   
 
                          Με  την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 
όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 
ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 
δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 
λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 
παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 
ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 
των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 
ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 
οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 
κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του 
∆ήµου κ. ∆ρακονταειδή Σοφία     ποσού 7.000,00  € από τον Κ.Α 00.6494  για τις δαπάνες σύνταξης συµβολαίου 
χρησιδανείου βίλλας ΑΝΤΥΠΑ στην ∆.Ε Παλλικής 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
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Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος- 
Ανουσάκης Νικόλαος και Αλέξανδρος Μοσχονάς.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  547/24-05-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 7.000,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 00.6494 µε τίτλο «Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών  ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. ∆ρακονταειδή Σοφία  
ποσού 7.000,00  € από τον Κ.Α 00.6494   για τις δαπάνες σύνταξης συµβολαίου χρησιδανείου βίλλας ΑΝΤΥΠΑ 
στην ∆.Ε Παλλικής. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   24/08/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   143 / 2016                                                                         Α∆Α:Ψ35ΜΩΕ5-66Κ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  
Προπληρωµής . 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος ,  δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 6 o θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και 
απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 16301 20-05-
2016 εισήγηση του , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  
στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής» 
 
   Ζητείται :  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής (αριθµ. 
ΧΕΠ  91  Α /2016 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονυσίου Παγώνη  που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  
72/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα: α)Τιµολόγιο εξόφλησης ∆Ε∆∆ΗΕ . 
                      Β) καταθετήρια ΕΤΕ 
                      Γ) Κατάσταση παραστατικών. 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το  Γ 0021008/28-04-2016  τιµολόγιο (παροχής 
Υπηρεσιών ) της ∆Ε∆∆ΗΕ µε κωδικό πληρωµής 93104328802028 συνολικού ποσού 6.600,67 € το οποίο 
αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος- 
Ανουσάκης Νικόλαος και Αλέξανδρος Μοσχονάς.            
και αφού έλαβε υπόψη : 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 72/2016 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Παγώνης ∆ιονύσιος      για την απόδοση του λογαριασµού του και την 
παραπάνω εισήγηση. 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ.  91  Α   / 2016 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    6.600,67 € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο         µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά 
τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει τον κ.  Παγώνη ∆ιονύσιο      από  υπόλογο του ποσού των 6.600,67  € το οποίο είχε διατεθεί για 
την Επέκταση Φ.Ο.Π  (επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού οδών και Πλατειών σύµφωνα µε την 97/2015 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου).σύµφωνα µε την 72/2016 απόφαση   Οικονοµικής Επιτροπής. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    144 / 2016                                                                                       Α∆Α: 64ΓΖΩΕ5-4ΓΠ 
  ΘΕΜΑ : Έγκριση  2ου Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις εργασίες: 
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  
β)  Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος ,  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών    κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 7 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση 2ου  Πρακτικού 
Επιτροπής Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις εργασίες: 
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  
β)  Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης ».έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. 
πρωτ. 16329/20-05-2016  έγγραφό του  σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση  στην  Οικονοµική 
Επιτροπή το αριθ. 16271 /20-05-2016 Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία έχουν  ως εξής: 
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Στην συνέχεια  η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση ως έχει  

Του 2ου Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις εργασίες: 
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και την ανακήρυξη µειοδότη  την 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 1,46% ,ήτοι 
έκπτωση 3.495,48€ , και συνολική προσφορά 192.080,00€(χωρίς ΦΠΑ) και 236.258,40€(µε ΦΠΑ).  
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Για δεύτερη συνεχή χρονιά ιδιωτικοποιείτε την λειτουργία των 
σπηλαίων, υπάρχουν ήδη τα προβλήµατα που υπάρχουν και αυτό είναι µια αφορµή για το κεντρικό κράτος σε  
κάποια επόµενη φάση να πάρει την διαχείριση και να την δώσει σε κάποια  εταιρεία. Εµείς θεωρούµε ότι τα 
σπήλαια είναι σηµαντικό πολιτιστικό στοιχείο της Κεφαλλονιάς αλλά και όλης της Ελλάδας που έχει να κάνει µε 
τον πολιτισµό και τον τουρισµό. Προέχει οι επισκέπτες  να απολαµβάνουν µε ασφάλεια αυτά  τα ιδιαίτερα 
φυσικού πλούτου σπήλαια της  Κεφαλλονιάς . Ξέρετε ότι δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης ούτε των 
ηλεκτρολογικών ούτε των υδραυλικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν και  υπάρχει επίσης ζήτηµα και όσον 
αφορά την διαφήµιση και την προβολή τους . Το δεύτερο ουσιαστικό ζήτηµα είναι το προσωπικό γιατί αυτοί που 
τα λειτουργούν δεν τους ενδιαφέρει καθόλου για τους εργαζόµενους µερικοί εκ των οποίων παραµένουν οκτώ 
µήνες απλήρωτοι. Συστάθηκε µια εταιρία και από ότι είδαµε συστάθηκε την επόµενη της διακήρυξης του 
διαγωνισµού νόµιµα. Εµείς λέµε ότι τουλάχιστον διασφαλίστε  πως οι άνθρωποι που θα δουλέψουν φέτος να 
πληρωθούν , να µην σας ενδιαφέρει µόνο να είναι ανοικτά τα σπήλαια και να εξυπηρετούν τον κόσµο γιατί τα 
λειτουργούν άνθρωποι που έχουν οικογένειες και υποχρεώσεις , αυτό είναι που λέµε τι προτεραιότητες βάζετε. 
Εµείς λέµε ότι η ιδιωτικοποίηση για δεύτερη  συνεχή χρονιά των σπηλαίων είναι εις βάρος του λαού και των 
εργαζοµένων από πλευράς δικιάς µας και από πλευράς των ταξικών δυνάµεων και δεν θα αφήσουµε να περάσει 
ούτε µέρα ώστε να διασφαλιστεί ότι  οι εργαζόµενοι θα πληρώνονται µε τους σωστούς όρους και µε πλήρη 
εργασιακά δικαιώµατα .Για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή  και Μοσχονάς 
Αλέξανδρος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την   1  /2016 ενοποιηµένη Μελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 την  32  /2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.(έγκριση Μελέτης ) 

   3)  την  47/12-02-2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
   4)  την 120/26-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου   Πρακτικού. 
   5) το µε αριθµ. πρωτ. 16271/20-05-2016 παραπάνω Πρακτικό. 
       Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής . 

 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ.16271 /20-05-2016 2ο Πρακτικό Επιτροπής του Ηλεκτρονικού 
δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις 
εργασίες: 
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης  
β)  Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης 
2. Ανακηρύσσει µειοδότη για την υπηρεσία «Εργασίες λειτουργίας, περιήγησης και επιτήρησης Ληµνοσπηλαίου 
Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης» την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 1,46% ,ήτοι έκπτωση 3.495,48€ , και συνολική προσφορά 192.080,00€(χωρίς 
ΦΠΑ) και 236.258,40€(µε ΦΠΑ).  
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    145 / 2016 Α∆Α: Ω9∆ΗΩΕ5-ΠΑΧ 
 ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση σύνταξης µελέτης  «Τεχνική µελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου 
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στην θέση ΒΟΡΑΤΩ Τ.Κ  Σουλάρων ∆.Ε Παλικής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος εισηγούµενη     το 8 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης : «Απευθείας 
ανάθεση σύνταξης µελέτης  «Τεχνική µελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης 
αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στην θέση ΒΟΡΑΤΩ Τ.Κ  Σουλάρων ∆.Ε Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω: Στην 14η συνεδρίασή τις 19-04-2016 η Οικονοµική Επιτροπή µς την 
105/2016 απόφασή της ενέκρινε α) το φάκελο του έργου που αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ » που 
αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού. 
β) την δαπάνη ποσού  23.571,47  € και διέθεσε  ισόποση  πίστωση από τον Κ.Α 20.7413.01 µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.»   
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Σύµφωνα  µε την αριθµ. πρωτ. 9313/21-03-2016  εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογηρόπουλου ζητείται να γίνει η ανάθεση των  εν’ λόγω µελετών µε µία σύµβαση σε 
εφαρµογή του άρθρου 209-παρ.3 του Ν.3463/06 στην κύρια κατηγορία Περιβαλλοντική (κατηγορία 27) σε συνεργασία 
µε τα άλλα πτυχία (κατηγορίας 16,21,13). 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τις  προσφορές των παρακάτω µελετητικών γραφείων : α)η 
µε αριθ. πρωτ. 15571/16-05-2016 της  Βουµβουλάκη Ευαγγελίας Περιβαλλοντολόγου  συνολικού  ποσού  17.900,00 
€ χωρίς Φ.Π.Α 
                  β) η µε αρίθµ. πρωτ. 15485/16-05-2016 του Χρήστου Αρ. Πετρόπουλου Γεωλόγου Περιβαλλοντολόγου 
συνολικού ποσού 19.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  
Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
«ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ » στο µελετητικό γραφείο της κ. 
Βουµβουλάκη Ευαγγελίας Περιβαλλοντολόγου  συνολικού  ποσού  17.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή  - Μοσχονάς 
Αλέξανδρος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

  2)  την αριθµ. πρωτ. 9313/21-03-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
3) το άρθρο  209-παρ.3 του Ν.3463/06 
4) τις παραπάνω προσφορές των µελετητικών γραφείων. 
5) την 105/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
5) την 440/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
       Και την  εισήγηση της  Προέδρου  . 

 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
«ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ »  

2. Αναθέτει στο µελετητικό γραφείο της   κ. Βουµβουλάκη Ευαγγελίας   Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού  µε 
Α.Φ.Μ 103505926 (∆.Ο.Υ  Β Ηρακλείου Κρήτης)  την σύνταξη της µελέτης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΟΡΑΤΩ» Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ » 

3. Η αµοιβή της σύνταξης της εν λόγω µελέτης   καθορίζεται στο ποσό των 17.900,00 € . 
        Ο Φ.Π.Α επιβαρύνει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
4. Ο χρόνος  παράδοσης της ως άνω µελέτης ορίζεται σε (90) ενενήντα ηµερολογιακές   ηµέρες  από  την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
5. Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος για την υπογραφή της ως άνω σύµβασης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    146  / 2016                                                                          Α∆Α: ΩΣΓΞΩΕ5-8Ε∆ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής στο  ∆.Κ Φαρακλάτων.» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος εισηγούµενη     το 9 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή λιθοδοµής στη ∆.Κ Φαρακλάτων.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περιλαµβάνεται  έργο 
µε τίτλο « Κατασκευή  λιθοδοµής  στο ∆ .Κ Φαρακλάτων.» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 6.162,30   ευρώ µε 
Φ.Π.Α ( Κ. Α εξόδου 30.7323.11)  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
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εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή  λιθοδοµής  στο ∆ .Κ Φαρακλάτων.»   
παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ. 11458/8-04-2016 προσφορά του κ. Κουλουµπή Αλέξανδρου  αντί ποσού   6.002,40   € . 
2. η αριθ. 11457/8-04-2016 προσφορά του κ. Κ. Γάσπαρη Ι.Κ.Ε     αντί ποσού  6.162,30   €  .     
Στις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι  κ. Κουλουµπής Ανδρ. Αλέξανδρος    (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ) που 
εδρεύει στον Αγκώνα   Κεφαλληνίας µε  ΑΦΜ: 118254632    ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του οποίου κατά την 
προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων δύο  Ευρώ  και σαράντα λεπτά (συνολική αξία µε ΦΠΑ  
6.002,40 €) είναι η πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου 
στον κ. Κουλουµπή Ανδρ. Αλέξανδρο    (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ) και η  διάθεση της  
απαραίτητης πίστωσης από τον Κ.Α  30.7323.11  για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Μοσχονάς 
Αλέξανδρος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  παραπάνω προσφορές 
6. την  Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου. 
7) την 542/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8) το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την από / 20-11-2015 Έκθεση Αυτοψίας –Τεχνική Έκθεση υπαλλήλου της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής στη ∆.  Κ  
Φαρακλάτων». 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής στην ∆. Κ Φαρακλάτων »  µε απευθείας 
ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση 6.162,30  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.11 του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου, στον κ. Κουλουµπή Ανδρ. Αλέξανδρο    (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ) που εδρεύει 
στον Αγκώνα   Κεφαλληνίας µε  ΑΦΜ: 118254632    ∆ΟΥ: Αργοστολίου συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α  6.002,40 € . 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί τριάντα ηµέρες  (30 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,καλείται ο κ. Κουλουµπής Ανδρ. Αλέξανδρος    (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ) που εδρεύει στον Αγκώνα   Κεφαλληνίας µε   ΑΦΜ: 118254632    ∆ΟΥ: Αργοστολίου για την 
υπογραφή  της σχετικής σύµβασης συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α  6.002,40 € . 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    147  / 2016                                                                            Α∆Α: 7Θ∆7ΩΕ5-Κ7Ν 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες περίφραξης γηπέδου Καραβόµυλου και 
προετοιµασίας τοποθέτησης χλοοτάπητα.» 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος εισηγούµενη     το 10 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου  «Εργασίες περίφραξης γηπέδου Καραβόµυλου και προετοιµασίας τοποθέτησης 
χλοοτάπητα.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περιλαµβάνεται  έργο 
µε τίτλο ««Εργασίες περίφραξης γηπέδου Καραβόµυλου και προετοιµασίας τοποθέτησης χλοοτάπητα.» 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.158,60   ευρώ µε Φ.Π.Α ( Κ. Α εξόδου 15.7326.01)  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου ««Εργασίες περίφραξης γηπέδου Καραβόµυλου και 
προετοιµασίας τοποθέτησης χλοοτάπητα.»   παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η από 12-05-2016 προσφορά του Ε.∆.Ε κ. Χρήστου ∆ηµ. Τζούφη   αντί ποσού   7.158,60    € . 
2. η από 12-05-2016 προσφορά της εργοληπτικής εταιρίας Χ. Παπαδηµάτος Α.Ε     αντί ποσού  7.100,00   €  .     
Στις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι  η εργοληπτική εταιρία µε την επωνυµία Χ Παπαδηµάτος Α.Ε  µε έδρα τα Χαλιωτάτα και  ΑΦΜ:     
094291820 ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του οποίου κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των  επτά 
χιλιάδων εκατό Ευρώ(συνολική αξία µε ΦΠΑ  7.100,00 €) είναι η πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται µέσα σε λογικά 
πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική εταιρία µε την επωνυµία Χ Παπαδηµάτος Α.Ε  και η  
διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης από τον Κ.Α  15.7326.01  για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Μοσχονάς 
Αλέξανδρος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  παραπάνω προσφορές 
6. την  Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου. 
7) την 458/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8) το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την µε αριθ. πρωτ. 11794 / 12-04-2016 Έκθεση Αυτοψίας –Τεχνική Έκθεση υπαλλήλου της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες περίφραξης γηπέδου 
Καραβόµυλου και προετοιµασίας τοποθέτησης χλοοτάπητα.» 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Εργασίες περίφραξης γηπέδου Καραβόµυλου και προετοιµασίας 
τοποθέτησης χλοοτάπητα.»µε απευθείας ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση 7.158,60  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15.7326.01 του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
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3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου, στην εργοληπτική εταιρία µε την επωνυµία Χ Παπαδηµάτος Α.Ε  µε έδρα τα Χαλιωτάτα και  ΑΦΜ:     
094291820 ∆ΟΥ: Αργοστολίου. 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί τριάντα ηµέρες  (30 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,καλείται η εργοληπτική εταιρία µε την επωνυµία Χ Παπαδηµάτος Α.Ε  µε έδρα τα 
Χαλιωτάτα και  ΑΦΜ:     094291820 ∆ΟΥ: Αργοστολίου για την υπογραφή  της σχετικής σύµβασης συνολικού 
ποσού µε Φ.Π.Α  7.100,00 € . 
    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.                                                                                   

                                                                    
                                  
     Σοφία Γαρµπή   
    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 


