ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 20 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 5η Ιουλίου 2018 ∆ήµου
Κεφαλλονιάς .

Στο Αργοστόλι σήµερα την 5 η Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα
13 :00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 17307/ 20-06-2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου
ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαρµπή Σοφία
2. Γκισγκίνης Νικόλαος
∆ηµητράτος Γεράσιµος
3. Παπαδάτος Νικόλαος
Μιχαλάτος Θεόφιλος
4. Παπαναστασάτος Γεράσιµος
Κουρκουµέλης Ηλίας
5. Ανουσάκης Νικόλαος
6. Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος)
7. Ρουχωτάς Βασίλειος (Αναπληρωµατικό Μέλος)
8. Kωνσταντάκης Άγγελος ( ΠΑΡΩΝ από την 205/2018 έως και την 211/2018)
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 / 2018
Α∆Α: 6ΖΕΚΩΕ5-30∆
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των
θεµάτων που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω θέµα εκτός της ηµερήσιας
διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των θεµάτων που εισάγονται
προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010 για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ∆ήµου
καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των παρακάτω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης µε θέµα:
1. «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού –
Πρόννων» ,προκειµένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω παιδική χαρά το συντοµότερο δυνατόν και
2. Έγκριση της 404/25-06-2028 απόφαση ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιοτηκών οχηµάτων & µηχανηµάτων
έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από εντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) από 25-06-2018) ,
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν τα θέµατα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και να εισαχθούν
προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος
Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος –Ρουχωτάς Βασίλειος και Μινέτος ∆ιονύσιος.
και Γκισγκίνης Νικόλαος .
και αφού έλαβε υπόψη της :
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και
το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την εισήγηση της Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(θετικές ψήφοι (7)
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Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα παρακάτω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και λήψη
απόφασης .
1. Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού –
Πρόννων» ,
2. Έγκριση της 404/25-06-2028 απόφαση ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιοτηκών οχηµάτων & µηχανηµάτων
έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από εντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) από 25-06-2018) ,

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194 / 2018
Α∆Α : 7Χ78ΩΕ5-ΠΧ∆
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού -Πρόννων.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος το 1ο θέµα
εκτός ηµερήσιας διάταξης (εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 193 /2018 απόφαση (Α∆Α: 6ΖΕΚΩΕ5-30∆ ) «Κατάρτιση των
όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού -Πρόννων έθεσε στα
Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την 202 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση
διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό για την για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού
–Πρόννων , η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το παρακάτω σχέδιο της διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας
αναλυτικά όπως παρακάτω :
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως ορίζονται στο
Άρθρο 2 παρ. 1 περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονοµικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή
δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων
επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προµήθειας των προϊόντων της παρούσης.
Αναλυτικότερα δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε.
και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο
αντικείµενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά.
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο, στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ., επί της οδού Λ.βεργωτή 16, Τ.Κ.
28100, Αργοστόλι, το αργότερο µέχρι και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την ΤΡΙΤΗ 24/07/2018 2018
και ώρα 10:00 π.µ.
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µετά την ∆ΕΥΤΕΡΑ 23/07/2018 και ώρα
15:00 µ.µ. είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της.
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως και την ∆ΕΥΤΕΡΑ 23/07/2018 2018 και ώρα 15:00
µ.µ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από
τις διατάξεις του παρόντος µέσα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω
προθεσµία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της
εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 24/07/2018 και ώρα 10:00 π.µ.
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί
να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του

619

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα
στάδια διενέργειας του διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω
αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως
στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση
υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των
οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι
προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης
πληροφορίας.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του
άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984(Α΄188). Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο, και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :
α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα
αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα
έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (αρ.94 του Ν.4412/16) .
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα
στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος
(αρ.95 του Ν.4412/16) .
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

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

Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία :
1.
αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της
προσφοράς (120 ηµέρες)
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2.
3.

δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
Η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου (δεν χρειάζεται
γνήσιο της υπογραφής) της εταιρείας και θα αναφέρονται σαφώς τα έγραφα νοµιµοποίησης της
εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή καταστατικό εταιρείας ή πληρεξούσιο κ.λπ.)

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Β. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) που παρέχεται από την αναθέτουσας αρχή και ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΑΝΑΠΟΣΤΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο
οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του
Ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ και διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου σε δύο µορφές αρχείου Αρχείο
PDF, αναρτηµένο µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά
µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να
το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή.
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας
(Παράρτηµα Ε) είναι οι εξής:
1. Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι
που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες). Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
2. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα
στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
3. Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆).
Η Αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής
του λειτουργίας.
4. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου
18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (Μέρος
ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)
5. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου
68 του ν.3863/2010 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Β.3, Β.4 & Β.5 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που
σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η Αρχή αποκλείει έναν
οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Β.1, Β.2, Β.3 , Β.4 & Β.5.
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Σηµείωση: ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συµπληρώνονται από τον οικονοµικό
φορέα, κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή και σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από την
παρούσα διακήρυξη, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆
- Το µέρος ΙΙ.Α συµπληρώνεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς
-Το µέρος ΙΙ.Β συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς
-Το µέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης
-Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόµο
υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) δεν
απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόµο υπόχρεων προς υπογραφή του.
Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννοµες συνέπειες της ψευδούς ή
ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.
Επισηµαίνεται ότι :
-Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥ∆.
-Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –
µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.
- Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω
πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆.

-

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της
χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους,
ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το
αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους,
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .

-

Η υποχρέωση περί µη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥ∆ υπογράφουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του
συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση
ή κοινοπραξία.
Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)
α)Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η
επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συµµετοχής] και
συµπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν
χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οιπληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα
µέρη II έως ΙV.
γ)Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
To ΤΕΥ∆ που θα υποβληθούν µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση της
παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆Σ έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και σε αυτή τη
πρώτη φάση του διαγωνισµού δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή
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τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων ανακηρυχθεί προσωρινός µειοδότης τότε θα ζητηθούν εκ νέου οι ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις µε βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και ηµεροµηνία
µετά τη κλήση για προσκόµιση δικαιολογητικών (άρθρο 12).
Γ.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.
∆. Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος
φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον
ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το
καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο
διαγωνισµό.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση
ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε
περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:
i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται
ονοµαστικά,
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην
εκτέλεση της προµήθειας,
iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου εκπροσώπου της
ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας,
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις
ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη
διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα
διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου
από την αρµόδια φορολογική αρχή,
ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την
τήρηση των όρων της σύµβασης.
Ε.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
:
α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον
καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η
αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο
και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :
α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων
των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.
3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα :
α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα
προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται
πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά
όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
4. Για φυσικά πρόσωπα:
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.
ΣΤ.

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

623

Ζ. Για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες πρέπει να
καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (εγγεγραµµένος φορέας επαγγελµατικού ή εµπορικά
µητρώου), µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.

∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να
συνδέεται µε το κριτήριο της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή άλλης απόδειξης επαγγελµατικής ικανότητας
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.
Στο φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν επί ποινή
αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ενότητα Γ.
Στα περιεχόµενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά
στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης
της προσφοράς.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωµένων επιτρεπόµενων αποκλίσεων διαστάσεων) ή υστέρηση
σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.
4412/2016.
Για την προσκόµιση των πιστοποιητικών των προτύπων ποιότητας που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση ισχύει
το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναµων πιστοποιητικών αποδεδειγµένα.
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που
φέρει και ο κύριος φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, η τιµή του προς
προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν ποσοστά έκπτωσης συνολικά ανά ΟΜΑ∆Α
ειδών επί των συνολικών τιµών µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%)
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί
η αναθέτουσα αρχή
ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή, προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο
όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα.
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανά ΟΜΑ∆Α (για µία εκ των τριών Οµάδων ή
και για τις δύο/τρεις Οµάδες) επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
της παρούσης), για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προµηθεύσει το συνόλο των ειδών (Οµάδα
Α ή Οµάδα Β ή Οµάδα Γ και τις δύο/τρεις) της παρούσας προµήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής
σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική προσφορά του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη (ποσοστό
έκπτωσης επί του Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την
παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της οριστικής παράδοσης και τοποθέτησης των προς
προµήθεια ειδών και την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύµβασης.
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε είδους της προµήθειας
χωρίς ωστόσο οι επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η
οποία γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του Ενδεικτικού
προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ για κάθε ΟΜΑ∆Α ξεχωριστά.
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6) Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα
αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των
προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών που υπολογίζεται από την
εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την
περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη
λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την
προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες).
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της
διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα που
καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
•
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
•
Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές Προδιαγραφές" και "Οικονοµική
Προσφορά".
•
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
•
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη
διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος
της τεχνικής προσφοράς.
•
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των
τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).
•
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στη διακήρυξη.
•
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί
ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων
µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός
ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό
α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του
ελέγχου αυτών,
β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών,
γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους
τους προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της
Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016)
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που
υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά
σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση,
ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές
και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν
έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση
αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά
ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε
τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως
συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει
να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4
του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία,
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση
ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη
συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας
ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά
µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο
αναπροσαρµογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης .
η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά.
θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται είναι µικρότερη των 120
ηµερών.
ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να
υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση,
για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία
και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το
απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης
ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν
αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και
τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σηµειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.
Επίσης
Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :
Εφόσον έχουν συµµετάσχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 πε. δδ του Ν.
4412/2016 , απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή .
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις
ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της
παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης
του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
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3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί
οψιγενών µεταβολών
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη.
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ µόνον, καθώς δεν προβλέπεται
από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του
Ν.4412/16.
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας
του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
1.Πέραν των δικαιολογητικων συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή µετά
την αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73
και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο
79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή
των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75
η διαδικασία µαταιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε
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κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104
περί οψιγενών µεταβολών.
8. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι
µεγαλύτερη ή µικρότερη. Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών του
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προµηθειών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κεφαλλονιάς.
9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που
δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν.
4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το
άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόµου. Οµοίως δεν έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359.
10. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
11.∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες
συµβάσεις µικρότερης αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς
για να παράξει έννοµα αποτελέσµα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης πρέπει να συντρέχει µόνον
η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από
σχετική πρόσκληση καθώς και η προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του
προσφέροντες.
12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται,
σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
14. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 4 αυτής. Για την εκτέλεση της σύµβασης
συµπληρώνεται στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την
οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού σ’ αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του
διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από
τον ∆ήµαρχο.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην
Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

16. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης.
17. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε
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έκτακτα φαινόµενα που δεν µπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα
καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) µπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το
χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της
σύµβασης. Οι προθεσµίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστηµα εξήντα (30) ηµερών. Στο διάστηµα αυτό ισχύος
συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος που υποχρεούται ο ανάδοχος να παραδόσει τα είδη στον φυσικό τους χώρο καθώς και η
προθεσµία σύνταξης από την Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,
β) οι όροι της σύµβασης και
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος
σύµφωνα µε τα άρθρα 53 και 130 του ίδιου Νόµου.
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την
έννοια του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016.
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες
υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 µε τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις.
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν
οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
7. Η παραλαβή της προµήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέτα την
παράδοση των ειδών στο φυσικό τους χώρος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η νοµοθεσία.
8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται µακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Για την παρούσα σύµβαση προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει:
α) Με µακροσκοπική εξέταση από τον επικεφαλής του ειδικού συνεργείου Παιδικών χαρών του ∆ήµου.
9. Μετά την µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
10. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που
παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι
κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση
του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που
εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής οργάνου, το
υλικό µπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και
αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
11. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι
δυνητική.
12. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.
13. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
µέσα στον οριζόµενο χρόνο ολοκλήρωσης της παράδοσης, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε
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επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση
µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.
14. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι
προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου
οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεταιπριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται για το σύνολο των ειδών, η
εξόφληση του αναδόχου θα γίνει µε την καταβολή του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γωνµοδοτικό όργανο
β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους
χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή.
3.Όπως προβλέπεται από το νοµικό πλαίσιο του χρηµατοδοτικού Προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το οποίο καλύπτει
µέρος των δαπανών για συγκεκριµένα είδη προµηθειών τα οποία καταγράφονται σε ειδικό Πίνακα της Τεχνικής
Έκθεσης Ι Τεχνικές Προδιαγραφές Α/ Γενικά Στοιχεία, πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία (ΥΑ Αρ. Πρωτ.
4748/20.2.2018)
Α) Μετά την ένταξη της δράσης στο «Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», ο ∆ήµος υποβάλλει αίτηµα χρηµατοδότησης στη
∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά σε δαπάνες της
εγκεκριµένης δράσης , το οποίο αίτηµα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. σύµβαση, τιµολόγιο,
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής) όπως αυτά θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση.
Β) Η ανωτέρω διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού ελέγξει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, αποστέλλει αίτηµα εκταµίευσης προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την πληρωµή των
δικαιούχων του προγράµµατος µέσω του ειδικού λογαριασµού που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44165/27.12.2017
(Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Γ) Από τις πιστώσεις υπέρ του ∆ήµου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων πραγµατοποιούνται οι πληρωµές του
αναδόχου που αφορούν στα είδη τα οποία εντάσσονται στις επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος.
∆) Αφού απορροφηθούν οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα επιλέξιµα είδη της προµήθειας, µετά εκταµιεύονται οι
αµοιβές του αναδόχου που αφορούν στα µη επιλέξιµα είδη της προµήθειας τα οποία καλύπτονται από ιδίους πόρους
του ∆ήµου.
Για την άρτια εκτέλεση του προγράµµατος από τις διαφορετικές πηγές χρηµατοδότησης των προµηθειών και καθώς
η ΥΑ 4748/20.2.2018 ρητώς προβλέπει ότι πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράµµατος
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηµατοδότησης του
∆ήµου, ο ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστό παραστατικό για τα είδη που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ και ξεχωριστό παραστατικό για τα είδη που χρηµατοδοτούνται από ιδίους πόρους του ∆ήµου,
σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα:
ΟΜΑ∆Α Α
α/α
Περιγραφή Οργάνου - Εξοπλισµού
1
Τραµπάλα Παίδων – Ξύλινη ∆ιθέσια
2
Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων)

Ποσότητα
3
3

Πηγή Χρηµατοδότησης
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, αναρριχήσεις, σκάλα, πατάρια)
ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (θάλασσα)
ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΣΚΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ
(δάσος-φύση)
Ελατήριο τραµπάλα νηπίων
Αίθριο –Σπιτάκι προσοµοίωσης (νηπίων-παίδων)
Παιχνίδι Λογικής
∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ (τ.µ.)
Κόλλα δαπέδου (kg)
Ξύλινη Περίφραξη - πολύχρωµη
Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωµατιστή
Κάδοι απορριµµάτων
Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών

1
1
1

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

1
1
1
508 τ.µ.
220 kg
159 m
4
7
7

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
Ιδίοι Πόροι
Ιδίοι Πόροι
Ιδίοι Πόροι
Ιδίοι Πόροι

ΟΜΑ∆Α Β
α/α
17
18

Περιγραφή Εξοπλισµού-υλικών
Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά
Προβολείς LED 50W µε τα απαιτούµενα υλικά

ΟΜΑ∆Α Γ
α/α
Περιγραφή Εξοπλισµού
15
16

Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης Παιδικής χαράς –
ανακλαστική
Πληροφοριακή πινακίδα δηµοσιότητας χρηµατοδότησης παιδικής
χαράς Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ

Ποσότητα
2
2

Ποσότητα

Πηγή Χρηµατοδότησης
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

3

Πηγή
Χρηµατοδότησης
Ιδίοι Πόροι

3

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας
του διαγωνισµού:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
γ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή.
δ) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν.
4412/2016 και όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της
σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα
της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
ε) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε.
στ) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε.
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ζ) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
η) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
θ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο
213 του ν. 4412/2016)
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα
που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλεται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή
υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο
άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει
του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
της σύναψης σύµβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή
αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα
µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα,
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η
εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί,
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή
να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων
φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε
την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης,
µε τροποποίηση ή µη των όρων της.
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου
οργάνου.

633

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε
διαδικασίες συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό. Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν
προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής.
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο.
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών,
ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης,
ορίζεται για διάστηµα εξήντα (60) ηµερών πλέον του συµβατικού χρόνου οριστικής παράδοσης των ειδών. Οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειµένου της σύµβασης. Η συνολική προβλεπόµενη ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να υπολείπεται των
τριών (3) µηνών ή 90 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της δηµόσιας σύµβασης.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά
απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις
περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός
πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.
6. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση,
η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσµου. Σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση δεν προβλέπεται τµηµατική παραλαβή της προµήθειας συνεπώς η
επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται σε κάθε περίπτωση µετά την οριστική παραλαβή όλων των υπό προµήθεια
ειδών.
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση
όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2.
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο.

634

Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του
διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να
αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο µεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος
της σύµβασης.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των
Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από
αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή
στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και
αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα των υπό προµήθεια ειδών

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν τους παραπάνω όρους του σχεδίου ∆ιακήρυξης
για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς προϋπολογισµού
49.260,68 € .
και β) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, την
24-07- 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100,
Αργοστόλι.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος
Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος –Ρουχωτάς Βασίλειος - Μινέτος ∆ιονύσιος.
και Γκισγκίνης Νικόλαος .
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 202 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)
3) Τις αρίθ. 561 & 562/ 2018 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων.
το παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1). Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 34.375,20 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 61.7135.01
Προϋπολογισµού 2018 µε τίτλο : Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.
2) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.886,20 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 35.7135.17
Προϋπολογισµού 2018 µε τίτλο : Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.
3).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς
προϋπολογισµού 49.260,68 € (Σαράντα εννέα χιλιάδες ∆ιακόσια εξήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά),
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ .
4). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την ΤΡΙΤΗ 24/07/2018 και ώρα
10:00 .π.µ. στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ., επί της οδού Λ.βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100,
Αργοστόλι.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ., επί της οδού Λ.βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι ,το αργότερο µέχρι την ΤΡΙΤΗ 24/07/2018 2018 και
ώρα 10:00 .π.µ Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο
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πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την ∆ΕΥΤΕΡΑ 23/07/2018 και ώρα 15:00 µ.µ.
5). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί:
στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς: www.kefallonia.gov.gr
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
(ΚΗΜ∆ΗΣ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε
ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της
παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), δηλαδή σε µία τουλάχιστον
ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα.Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της
διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον συµµετέχοντα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε
την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το
∆ήµο.
6) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195 / 2018
Α∆Α: Ψ51ΜΩΕ5-ΘΕΒ
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 404/25-06-2028 απόφαση ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση µίσθωσης
ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από
έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) από 25-06-2018) .
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών της
Επιτροπής το 2 o θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση της 404/25-06-2028 απόφαση ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση
µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά
φαινόµενα (καταιγίδες) από 25-06-2018, (εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 193 /2018 απόφαση (Α∆Α: 6ΖΕΚΩΕ5-30∆ ),
θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ. 16811/ 25-06-2018/404 απόφαση ∆ηµάρχου η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νοµός Κεφαλληνίας
∆ήµος Κεφαλλονιάς
∆/νση Πολιτικής Προστασίας
Πληρ: Χ. Τουµάσης
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 26710362670
Φαξ: 26710362660

Αργοστόλι 25 Ιουνίου 2018
Αριθµ. Πρωτ.: 16811
Αριθµ. Απόφασης: 404

ΑΠΟΦΑΣΗ

CPV 45233141-9
NUTS3-EL623
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) από την 25 Ιουνίου 2018

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016
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3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής
Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου
4. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για
την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»
5. To αριθ. πρωτ. 128859/25-06-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ. 4457/25-06-2018
έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./ Κ.Επιχειρήσεων που αφορά το Έκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Φαινοµένων της Ε.Μ.Υ.
6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τα
έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) που έπληξαν το νησί µας στις
25-6-2018 και για όσο χρονικό
διάστηµα συνεχίζουν αυτά
7. Το γεγονός ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων σηµειώθηκαν κατολισθήσεις και φθορές στο αγροτικό και
δηµοτικό οδικό δίκτυο στην ∆.Ε Λειβαθούς (Τ.Κ Σπαρτιών και Τ.Κ Βλαχάτων), στην ∆.Ε Ερίσου ( Τ.Κ
Τουλιάτων) και στην ∆.Κ Οµαλών
8. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί
κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή
ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 ως 31/12/2018
9. Την αριθ. πρωτ. 41173/27-12-2017, 40350/18-12-2017 και 41477/28-12-2017 οικονοµικές προσφορές
ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012
11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών
του ∆ήµου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μισθώνουµε το κάτωθι ιδιωτικό όχηµα & µηχάνηµα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών:
Στην ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 132432389 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που
εδρεύει στα ΟΜΑΛΑ.
Μον.
Τιµή
Αρ.
Μέτρ.
A/A
Περιγραφή Εργασίας
Ποσότητα
Μον.
ώρες
Τιµ.
(€/h)
(h)
Εργασίες µε χρησιµοποίηση
1
15
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε
h
35,00
14
ισχύ µέχρι και 100ΗΡ
Εργασίες µε χρησιµοποίηση
2
25
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου
h
40,00
14
από 11tn µέχρι και 17tn
Σύνολο:

∆απάνη
(€)

490,00

560,00
1.050,00

Φ. Π. Α. (24 %):

252,00

Συνολική ∆απάνη:

1.302,00

Στην ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ, ιδιοκτησίας ΧΙΟΝΗ ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ, Α.Φ.Μ. 62042451 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει
στην ΠΥΛΑΡΟ.
Μον.
Τιµή
Αρ.
Μέτρ.
A/A
Περιγραφή Εργασίας
Ποσότητα
Μον.
ώρες
Τιµ.
(€/h)
(h)
Εργασίες µε χρησιµοποίηση
1
3
h
35,00
20,00
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και
100ΗΡ
Εργασίες µε χρησιµοποίηση
2
23
h
30,00
20,00
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου
µέχρι και 6t
Σύνολο:
Φ. Π. Α. (24 %):
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∆απάνη
(€)

700,00

600,00
1.300,00
312,00

Συνολική ∆απάνη:
Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ∆. ΤΖΑΚΗ ΟΕ, Α.Φ.Μ. 998594992 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που
εδρεύει στα ΟΜΑΛΑ.
Μον.
Τιµή
Αρ.
Μέτρ.
A/A
Περιγραφή Εργασίας
Ποσότητα
Μον.
ώρες
Τιµ.
(€/h)
(h)
Εργασίες µε χρησιµοποίηση
1
10
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε
h
45,00
10
ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ
Εργασίες µε χρησιµοποίηση
2
25
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου
h
40,00
9
από 11tn µέχρι και 17tn
Σύνολο:

∆απάνη
(€)

450

360
810,00

Φ. Π. Α. (24 %):

194,40

Συνολική ∆απάνη:

1.004,00

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως
αρµόδια υπηρεσία.
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος
Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος –Ρουχωτάς Βασίλειος - Μινέτος ∆ιονύσιος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος
3) την 414/2017 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και την υπ αρίθ 8160/26-012018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του
Προϋπολογισµού 2018.

4)Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018
5) την αρίθµ. 404/ 25-06 -2018 απόφαση ∆ηµάρχου
6) το µε αριθµ. πρωτ. 17563/3-07-2018 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής
Προστασίας
7) την αρίθ. 404/2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.612,00

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει στο σύνολό της την 404 /25-07-2018 απόφαση ∆ηµάρχου που εκδόθηκε
για την απευθείας ανάθεση
µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά
φαινόµενα (καταιγίδες) από 25-06-2018.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 / 2018 Α∆Α: Ω0ΦΧΩΕ5-ΥΨΝ
ΘΕΜΑ : Άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης .
Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , στην συνέχεια της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη
της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα
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ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.
16813/25-06-2018 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2017 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η
από 06-05-2008 (αρ. κατ. 42/2008) αγωγή της Χριστίνας-Ελένης Αντύπα µε την οποία ζητούσε να της
καταβληθεί από τον πρώην ∆ήµο Ερίσου το συνολικό ποσό των 24.441,79 ευρώ νοµιµότοκα, που
αντιστοιχεί σε δεδουλευµένες αποδοχές της από 22-12-2006 έως 01-02-2008.
Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας µε την µε αριθ. 63/2018 απόφαση του έκανε δεκτή
την αγωγή και υποχρέωσε το ∆ήµο Κεφαλονιάς να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των
24.412,02 ευρώ νοµιµότοκα από την εποµένη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής ήτοι από το έτος
2008. Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας δύναται να ασκήσει το ένδικο µέσο της έφεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την
άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. Επισηµαίνεται ότι µέχρι πρότινος
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της ως άνω διάταξης προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις κάθε
µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν ήταν δυνατή η παραίτηση από την άσκηση
ένδικων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης εκτός από τις
περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Ήδη όµως το εν
λόγω εδάφιο καταργήθηκε µε το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α 241).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση
έφεσης κατά της µε αριθ. 63/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας,
χορηγώντας τη σχετική εντολή για την άσκηση και κατάθεση αυτής στην υπογράφουσα την παρούσα επί
παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου την οποία καλείται να εξουσιοδοτήσει να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλονιάς και κατά τη συζήτηση αυτής.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Οι κ. κ. Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος καταψηφίζουν την εισήγηση.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος
Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –Ρουχωτάς Βασίλειος.
Και αφού έλαβε υπόψη :
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
Την αριθ. 16813/ 25-06-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.

Εγκρίνει την άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 63/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας.
2. Χορηγεί εντολή για την άσκηση και κατάθεση της εν λόγω έφεσης στην επί παγία αντιµισθία
πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου.
3. Εξουσιοδοτεί την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλονιάς και κατά τη συζήτηση της έφεσης κατά της µε αριθ. 63/2018 απόφασης
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 197 / 2018 Α∆Α: 6ΥΣΡΩΕ5-Φ8Ω
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού
εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου (κυλικείου) ∆ραπάνου.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη
της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση όρων
διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου (κυλικείου) ∆ραπάνου.»θέτει
υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 16244/19-05-2018 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα παρακάτω :
Με την µε αριθµό 160/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η εκµίσθωση ενός
δηµοτικού ακινήτου (κυλικείου) το οποίο βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου ∆ιονυσίου ∆ραπάνου µε τη διαδικασία του
δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. Σε συνέχεια αυτής η Οικονοµική
Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται όπως
παρακάτω:
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006,
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981,
4. Την µε αριθ. 160/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
5. Την µε αριθ……../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση τµήµατος ακινήτου του
∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ραπάνου Αργοστολίου, δηλαδή του κυλικείου εµβαδού 86,86 τ.µ., του ηµιυπαίθριου χώρου 12,97
τ.µ., του προαύλιου χώρου 112,56 τ.µ. και της επιφάνειας µε στέγαστρο 30,70 τ.µ., συνολικού εµβαδού 243,09 τ.µ.
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής
Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις…………….2018, ηµέρα………… Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα
γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής
∆ηµοπρασιών από ώρα ……. π.µ. έως …….. π.µ. και η υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα ξεκινήσει στις ……… π.µ.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις……2018, ηµέρα………… και
κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι
προσφορές. Περί της συνεχίσεως αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους µε το ονοµατεπώνυµο
του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 1
Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται πενταετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή του
ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της
µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως.
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης κατόπιν
προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του
συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από
το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού
χρόνου.
Άρθρο 2
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (κυλικείο) για
προσφορά καφέδων, νερού κ.λ.π. σε τελετές µνηµοσύνων και κηδειών, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 160/2018 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του
µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή
µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του
εκµισθωτή.
Άρθρο 3
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, όπως αυτό ορίστηκε µε το
υπ΄αριθ. 4/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η πρώτη
προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 20 ευρώ. Οµοίως κάθε προσφορά πρέπει να
είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 20 ευρώ.
Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε τον
τιµάριθµο.
Άρθρο 4
Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
καταστεί και ο ίδιος αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται
επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου
πρώτης προσφοράς, υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων δύο ετών ήτοι 360,00 ευρώ.
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, β) φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, δ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης. Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο αστυνοµικής
ταυτότητας, β) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να
προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους.
Άρθρο 5
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να
παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται
ο ίδιος ως µισθωτής.
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Άρθρο 6
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του, εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την
γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού
αυτή έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος υπολογιζόµενο για δύο έτη.
Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους
επιστραφεί µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ ενεργείται
αναπλειστηριασµός σε βάρος τούτου και του εγγυητή του ενεχοµένων και των δύο για την επί έλαττον διαφορά του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από της προηγούµενης τοιαύτης. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που
κατατέθηκε, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωσή τους.
Ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας υπό του
αρµοδίου οργάνου του δήµου ή της διοικητικής αρχής.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί
από το αρµόδιο όργανο λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος σε σχέση µε τη διενέργεια της
δηµοπρασίας και β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την υπογραφή της
σύµβασης.
Στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του ενώ ως
ελάχιστον όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό δυνάµενο να µειωθεί δι΄ αποφάσεως του
δηµοτικού συµβουλίου.
Άρθρο 7
Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης οπότε και θα
συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου.
Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι
φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση.
Άρθρο 8
Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο θα
καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες
εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την
επαναφορά των πραγµάτων στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν
προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) πέραν της φυσικής
φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου.
Άρθρο 9
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή σε
λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή, ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την
υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι
τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα
µισθώµατα αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα
επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρησή του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των
τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως
προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή.
Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο
υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.
Άρθρο 10
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε
αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται
σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός, προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Υποχρεούται
επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας
και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα
γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.
Ο δε ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο της οποίας
τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε τυχόν δουλείας επί αυτού, ούτε υποχρεούται στην
επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.
Άρθρο 11
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην τοποθέτηση παροχών κοινής
ωφελείας (ρεύµα, νερό, κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη γνωστοποίηση των µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα
βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες

641

και επιµέλειά του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης ρεύµατος και
ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµά του.
Άρθρο 12
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της
οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί αυτού ούτε συνεπώς υποχρεούται
στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.
Επίσης ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας
από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής.
Άρθρο 13
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα
βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή.
Άρθρο 14
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την
απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη
αποζηµίωση.
Άρθρο 15
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης
µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς.
Άρθρο 16
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη συµπληρώνεται από τον Π∆ 270/2981.
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως.
Αργοστόλι 19-06-2018
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ»
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού
διαγωνισµού εκµίσθωσης τµήµατος ακινήτου του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ραπάνου Αργοστολίου, δηλαδή του κυλικείου
εµβαδού 86,86 τ.µ., του ηµιυπαίθριου χώρου 12,97 τ.µ., του προαύλιου χώρου 112,56 τ.µ. και της επιφάνειας µε στέγαστρο
30,70 τ.µ., συνολικού εµβαδού 243,09 τ.µ.
και ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού να οριστεί η 24η Ιουλίου 2018 ηµέρα Τρίτη µε επαναληπτική σε περίπτωση
αγόνου την 27η Ιουλίου ηµέρα Παρασκευή 2018.
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος αναφέρει τα παρακάτω : Εµείς όπως τοποθετηθήκαµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,επισηµαίνουµε
ότι άλλη µια λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου ιδιωτικοποιείται ακόµη και αν αυτή χρειάζεται ένα ελάχιστο ποσοστό
από το προσωπικό του για να λειτουργήσει. Εµείς πιστεύουµε ότι η ιδιωτικοποίηση επιβαρύνει τις φτωχές λαϊκές οικογένειες
γιατί σίγουρα ο ιδιώτης που θα το πάρει πρέπει να καλύψει τα έξοδά του και να κερδίσει, άρα θα έχει επίπτωση στην
επιβάρυνση αυτών των παροχών .Εµείς προτείνουµε να το λειτουργήσει ο ∆ήµος και αυτό ψηφίζουµε.
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος
Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος-Ρουχωτάς Βασίλειος και Μινέτος ∆ιονύσιος .
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981,
3) Την µε αριθ. 160 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
4)Την µε αριθ. Πρωτ. 16244/19-06-2018 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας
Και την εισήγηση της Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους, τους
παραπάνω
όρους δηµοπράτησης του φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού
διαγωνισµού εκµίσθωσης τµήµατος ακινήτου του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ραπάνου Αργοστολίου, δηλαδή του κυλικείου
εµβαδού 86,86 τ.µ., του ηµιυπαίθριου χώρου 12,97 τ.µ., του προαύλιου χώρου 112,56 τ.µ. και της επιφάνειας µε στέγαστρο
30,70 τ.µ., συνολικού εµβαδού 243,09 τ.µ.
2. Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται πενταετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή του
ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της
µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως.
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3. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, όπως αυτό ορίστηκε µε το υπ΄αριθ.
4/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η πρώτη προσφορά
πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 20,00 ευρώ. Οµοίως κάθε προσφορά πρέπει να είναι
ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 20,00 ευρώ.
Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε τον
τιµάριθµο.
4. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου
στις 24 -07- 2018, ηµέρα Τρίτη . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων,
αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 έως 9:30 π.µ. ενώ η υποβολή των
προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 27 -07- 2018, ηµέρα
Παρασκευή και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.
6. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως
και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης.
7. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα .
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν
αποκλειστικά το µισθωτή.
8. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 198 / 2018
Α∆Α: 7ΑΩ1ΩΕ5-ΗΕΑ
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισµού εκµίσθωσης θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Αφών Αλιβιζάτου στο Ληξούρι.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη
της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση όρων
διακήρυξης φανερού, προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Αφών
Αλιβιζάτου στο Ληξούρι.»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 17193/28-06-2018 εισήγηση της η οποία αναφέρει
τα παρακάτω :
Με την µε αριθµό 19/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η εκµίσθωση µιας θέσης
περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Αφών Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι µε τη διαδικασία
του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε το Ν. 4257/2014 και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. Σε
συνέχεια αυτής η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης, η
επεξεργασία των οποίων έγινε σε συνεργασία µε το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και οι
οποίοι προτείνονται όπως παρακάτω:
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981,
4. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014,
5. Την µε αριθ. 19/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
6. Την µε αριθ……../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
7. Τον Κανονισµό Περιπτέρων του ∆ήµου Κεφαλονιάς
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση µιας κενωθείσας άνευ
κουβουκλίου θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Αφών Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο
Ληξούρι.
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής
Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις…………….2018, ηµέρα………… Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα
γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής
∆ηµοπρασιών από ώρα ……. π.µ. έως …….. π.µ. και η υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα ξεκινήσει στις ……… π.µ.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις……2018, ηµέρα………… και
κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι
προσφορές. Περί της συνεχίσεως αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους µε το ονοµατεπώνυµο
του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 1
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Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται δεκαετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή του
ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της
µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως.
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης κατόπιν
προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του
συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από
το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού
χρόνου.
Άρθρο 2
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρου.
Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε
τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η
µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. Τα ανωτέρω ισχύουν µε την
επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014. Ο µισθωτής µπορεί να αναπληρώνεται από
τον/την σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα του, τα στοιχεία των οποίων θα αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου οι κληρονόµοι αυτού ή ο µισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός µηνός το
θάνατο στον ∆ήµο. Στην περίπτωση αυτή οι συµβάσεις µίσθωσης που δεν έχουν λήξει εξακο9λουθούν να ισχύουν µέχρι τη
λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η µίσθωση συνεχίζεται µέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήµατος του µισθωτή και τα
µισθώµατα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο ∆ήµο.
Σε περίπτωση δε θανάτου του εγγυητή µέσα στην ίδια προθεσµία ο µισθωτής υποχρεούται να ορίσει νέο εγγυητή.
Άρθρο 3
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ, όπως αυτό ορίστηκε µε το
υπ΄αριθ. 4/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η πρώτη
προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 20 ευρώ. Οµοίως κάθε προσφορά πρέπει να
είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 20 ευρώ.
Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του
συνόλου της µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του
προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Σε περίπτωση αρνητικής µεταβολής του δείκτη των τιµών, το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό.
Άρθρο 4
Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
καταστεί και ο ίδιος αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται
επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου
πρώτης προσφοράς, υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων δύο ετών ήτοι 600,00 ευρώ.
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ενδιαφερόµενου ή διαβατηρίου.
2. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος.
3. ∆ηµοτική ενηµερότητα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,
4. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου σε ισχύ, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
5. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας των ιδίων.
7. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε
βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε πλήρη
γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και της πραγµατικής κατάστασης του προς µίσθωση χώρου και των ιδιαιτέρων
συνθηκών που επικρατούν.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµό δηµοσίου.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει ότι έλαβε γνώση του κανονισµού περιπτέρων ∆ήµου
Κεφαλλονιάς όπως έχει εγκριθεί µε την 179/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον οποίο και θα εφαρµόσει.
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από την διαδικασία της
συµµετοχής.
Επίσης, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής όσοι έχουν καταδικαστεί:
α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νοµιµοποίηση, εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες,
β) για παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών,
γ) για παραβίαση της περί συναλλάγµατος νοµοθεσίας
δ) για παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας και
Β) όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεµεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή
πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στον ∆ήµο.
Άρθρο 5
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
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Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να
παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται
ο ίδιος ως µισθωτής.
Άρθρο 6
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του, εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την
γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού
αυτή έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος υπολογιζόµενο για δύο έτη.
Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους
επιστραφεί µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ ενεργείται
αναπλειστηριασµός σε βάρος τούτου και του εγγυητή του ενεχοµένων και των δύο για την επί έλαττον διαφορά του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από της προηγούµενης τοιαύτης. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που
κατατέθηκε, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωσή τους.
Ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας υπό του
αρµοδίου οργάνου του δήµου ή της διοικητικής αρχής.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί
από το αρµόδιο όργανο λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος σε σχέση µε τη διενέργεια της
δηµοπρασίας και β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την υπογραφή της
σύµβασης.
Στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του ενώ ως
ελάχιστον όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό δυνάµενο να µειωθεί δι΄ αποφάσεως του
δηµοτικού συµβουλίου.
Άρθρο 7
Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης οπότε και θα
συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου.
Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι
φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση.
Άρθρο 8
Ο µισθωτής υποχρεούται να αναπτύξει έναν εκ των δύο τύπων περιπτέρων (Α ή Β) σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού
περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Οι δαπάνες κατασκευής του περιπτέρου βαρύνουν τον µισθωτή.
Το µέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και ο µέγιστος αριθµός ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο ορίζονται στα
άρθρα 8 και 9 του κανονισµού αντίστοιχα.
Σηµειώνεται ότι στο παρόν µίσθωµα δεν περιλαµβάνονται τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για τα οποία ισχύει η
αριθµ. 373/2017 απόφαση του ∆.Σ περί καθορισµού ∆ηµοτικών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
Άρθρο 9
Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο θα
καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες
εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την
επαναφορά των πραγµάτων στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν
προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) πέραν της φυσικής
φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου.
Άρθρο 10
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή σε
λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή, ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την
υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι
τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα
µισθώµατα αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα
επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρησή του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των
τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως
προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή.
Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο
υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.
Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητά του
εκµισθωτή. Επίσης ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα µείωσης του µισθώµατος για βλάβη από θεοµηνία ή άλλη οποιαδήποτε
αιτία που τυχόν θα επέλθει µετά την κατακύρωση.
Άρθρο 11
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Ο µισθωτής υποχρεούται όπως εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή του οικείου συµφωνητικού της µισθώσεως να
κάνει έναρξη πλήρους λειτουργίας του περιπτέρου και εάν εντός δύο µηνών από την υπογραφή του συµφωνητικού δεν θέσει
σε πλήρη λειτουργία το περίπτερο, ο εκµισθωτής θα δύναται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο µε τις σε βάρος του συνέπειες εκ της
παραβιάσεως της µισθώσεως. Η µη συµµόρφωσή του προς την ανωτέρω υποχρέωση συνεπάγεται έκπτωση του µισθωτού
µετά προηγούµενη κλήση προς παροχή εξηγήσεων εντός προθεσµίας 48 ωρών. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση µίσθωσης
λύεται ο δε µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να αναζητήσει το τυχόν υπόλοιπο καταβληθέν µίσθωµα, το οποίο καταπίπτει υπέρ
του εκµισθωτή ως συµφωνηµένης από τώρα ποινικής ρήτρας για παραβίαση ουσιώδους όρου της µίσθωσης.
Άρθρο 12
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε
αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται
σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός, προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Υποχρεούται
επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας
και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα
γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.
Ο δε ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο της οποίας
τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε τυχόν δουλείας επί αυτού, ούτε υποχρεούται στην
επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.
Άρθρο 13
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην τοποθέτηση παροχών κοινής
ωφελείας (ρεύµα κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη γνωστοποίηση των µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται εξ
ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος,
αποκοµιδής απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και επιµέλειά του
σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται
στο όνοµά του.
Άρθρο 14
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της
οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί αυτού ούτε συνεπώς υποχρεούται
στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.
Επίσης ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας
από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής.
Άρθρο 15
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα
βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή.
Άρθρο 16
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την
απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη
αποζηµίωση.
Σε περίπτωση έκπτωσης του µισθωτή για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο αυτός υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο εντός δέκα
πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της περί εκπτώσεως αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση
καθυστέρησης ή άρνησής του αποβάλλεται εκ του µισθίου είτε διοικητικώς, είτε δια αποφάσεως του Εισαγγελέα, είτε
δικαστικώς ή κατά τις διατάξεις περί απόδοσης µισθίου του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, ως αυτές ισχύουν όλων των
µέτρων αυτών δυνάµενων να λαµβάνονται αθροιστικά και ταυτόχρονα.
Άρθρο 17
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης
µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς.
Άρθρο 18
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης και του Κανονισµού λειτουργίας
Περιπτέρων του ∆ήµου.
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως.
Αργοστόλι 28-06-2018
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ»
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι συµφωνούν µε την εκµίσθωση του εν λόγω περιπτέρου αφού υπήρχε από παλιά ,
επισηµαίνει όµως ότι ο ∆ήµος πρέπει εξετάσει σε βάθος την εκµίσθωσή του ως προς την χωροθέτηση –τις οικονοµικές
ανάγκες - την χρησιµότητα στην περιοχή και λαµβάνοντας υπόψη για την επιλογή του πλειοδότη και κοινωνικά κριτήρια .
O κ. Ρουχωτάς Βασίλειος αφού αναφέρει ότι απουσίαζε λόγω οικογενειακού προβλήµατος από την συνεδρίαση του ∆.Σ που
αποφασίστηκε η εκµίσθωση του συγκεκριµένου περιπτέρου , δηλώνει ότι διαφωνεί µε την εισήγηση για την εκµίσθωση του ,
γιατί ήδη λειτουργούν τρία περίπτερα που εξυπηρετούν και καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης του Ληξουρίου και επί πλέον
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η λειτουργία του θα υποβαθµίσει την περιοχή . Για τους λόγους αυτούς προτείνει την αναβολή της συζήτησης του θέµατος
για να επανέλθει προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ψηφίζει την πρότασή του.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζουν την κατάρτιση των όρων της εκµίσθωσης του περιπτέρου συµπληρώνοντας
ότι πρέπει ως πλειοδότες να έχουν προτεραιότητα η κατηγορία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες .
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού
διαγωνισµού εκµίσθωσης µιας κενωθείσας άνευ κουβουκλίου θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Αφών
Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι.
και ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού να οριστεί η 24η Ιουλίου 2018 ηµέρα Τρίτη µε επαναληπτική σε περίπτωση
αγόνου την 27η Ιουλίου 2018 ηµέρα Παρασκευή .
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος
Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος-Γκισγκίνης Νικόλαος και Μινέτος ∆ιονύσιος .
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981,
3) Την µε αριθ. 19 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
4) την 4/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων
5) Την µε αριθ. Πρωτ. 17193/28-06-2018 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας
Και την εισήγηση της Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Καταρτίζει στο σύνολό τους, τους
παραπάνω
όρους δηµοπράτησης του φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού
διαγωνισµού εκµίσθωσης µιας κενωθείσας άνευ κουβουκλίου θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Αφών
Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι.
2 Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται δεκαετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή του
ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της
µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως.
3.Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) Ευρώ, όπως αυτό ορίστηκε µε το υπ΄αριθ.
4/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η πρώτη προσφορά
πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 20,00 ευρώ. Οµοίως κάθε προσφορά πρέπει να είναι
ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 20,00 ευρώ.
Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του
συνόλου της µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του
προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Σε περίπτωση αρνητικής µεταβολής του δείκτη των τιµών, το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό.
4. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου
στις 24 -07- 2018, ηµέρα Τρίτη . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων,
αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 10:00 έως 10:30 π.µ. ενώ η υποβολή των
προσφορών θα ξεκινήσει
στις 10:45 π.µ.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις
27 -07- 2018, ηµέρα Παρασκευή και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.
5. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως
και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης.
6. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα .
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν
αποκλειστικά το µισθωτή.
8. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199 / 2018
Α∆Α: 7ΜΤΣΩΕ5-Ν50
ΘΕΜΑ : ∆ιόρθωση της 89/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη
της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 4 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «∆ιόρθωση της
89/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.»θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Με την 89/2018 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ως όφειλε αποδέχθηκε τη δωρεά του διαθέτη της Ιεράς Μητρόπολης
Κεφαλληνίας «την διαθήκη Χριστόδουλου Νικολάου Πετράτου» όπως κατατέθηκε στον κεντρικό λογαριασµό που τηρεί ο
∆ήµος µας στην Εθνική Τράπεζα και αναλυτικά :
α) το µε αριθµό εµβάσµατος 442156889/15-03-2018 µε εντολέα «την διαθήκη Χριστόδουλου Νικολάου Πετράτου» συνολικό
ποσό 1.340,00 € (χιλίων τριακοσίων σαράντα Ευρώ) που αφορούσαν στην αναδροµική καταβολή τεσσάρων µισθωµάτων
των ετών αντιστοίχως 2014-2015-2016 και 2017 υπέρ του Ιερού Ναού ∆ραπάνου. Πλην όµως δεν έχει καµία νοµική
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δυνατότητα να αποδεχθεί χρηµατικά ποσά που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, ακόµη και αν τυγχάνουν δηµοτικοί υπάλληλοι.
Σύµφωνα αλώστε µε την διαθήκη η Επιτροπή του ιδρύµατος έχει την υποχρέωση να αποδίδει η ίδια τα χρηµατικά ποσά που
αφορούν το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα έχει την υποχρέωση επιµέλειας των τάφων.
Ως εκ τούτου ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να προβούµε στην διόρθωση της 89/2018 απόφασης µε την
οποία εκ παραδροµής έγινε αποδοχή και του ποσού που αφορά τον νεοκώρο του Κοιµητηρίου του ∆ραπάνου και να γίνουν
από την Οικονοµική Υπηρεσία άµεσα οι ενέργειες για την επιστροφή του ποσού ( το µε αριθµό εµβάσµατος 442157550/1503-2018 µε εντολέα «την διαθήκη Χριστόδουλου Νικολάου Πετράτου» συνολικό ποσό 1.340,00 € ) .
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να δίδονται τα χρήµατα στον δηµοτικό υπάλληλο αλλά να µη ανάβει το καντήλι και
ψηφίζει την πρόταση του.
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος
Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος-Ρουχωτάς Βασίλειος και Μινέτος ∆ιονύσιος .
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την µε αριθ. 89 /2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 7ΤΩΠΩΕ5-ΧΦΒ
Και την εισήγηση της Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.
2.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

∆ιορθώνει την 89/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εκ παραδροµής έγινε
αποδοχή και του ποσού που αφορά τον νεοκώρο του Κοιµητηρίου του ∆ραπάνου.
∆ίνει εντολή στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου (∆ηµοτικό Ταµία ) να προβεί άµεσα στις απαραίτητες
ενέργειες για την επιστροφή του ( το µε αριθµό εµβάσµατος 442157550/15-03-2018 µε εντολέα «την διαθήκη
Χριστόδουλου Νικολάου Πετράτου» συνολικού ποσού 1.340,00 € ) .

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200 / 2018
ΘΕΜΑ : Άσκηση αγωγής και ορισµός δικηγόρου.

Α∆Α:7ΘΚΙΩΕ5-Ρ8Β

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , στην συνέχεια της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη
της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 5ο θέµα
ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση αγωγής και ορισµός δικηγόρου» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 17463/2-072018 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Με την υπ’ αριθµ. 35/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ανατέθηκε στο δικηγόρο κ. Ιωάννη
Λυκούδη να ασκήσει για λογαριασµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κύρια παρέµβαση κατά των Αναστασίου Βουτσινά, του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και επίσης του Άγγελου Βουτσινά του Σπυρίδωνος, Παναγιώτη Βουτσινά του Σπυρίδωνος, ∆ιονυσίου
Βουτσινά του Σπυρίδωνος, Νικηφόρου Βουτσινά του Σπυρίδωνος, Χριστόφορου Βουτσινά του Σπυρίδωνος και Αλέξη
Βουτσινά του Σπυρίδωνος, κλπ για τµήµα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250720517049, κείµενου στη θέση ΧΑΛΙΟΣ ή ΡΟΓΚΙΑ της
Κτηµατικής Περιφέρειας Φάρσων Κεφαλληνίας, επί εκκρεµούσας αίτησης.
Πράγµατι µετά την παραπάνω απόφαση κατατέθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, για
λογαριασµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η από 1/3/2013 και µε αυξ. αριθµ. κατάθεσης 44/4-3-2013 κύρια παρέµβαση, η οποία
εκδικαζόταν, µετ’ αναβολή, στις 3/6/2014.
Μετά την κατάθεση της παραπάνω αίτησης των αντιδίκων ο Νοµοθέτης µε τον Νόµο 4164/2013 τροποποίησε τον
Νόµο του Εθνικού Κτηµατολογίου (Ν. 2664/1998), µε αποτέλεσµα το άρθρο 6 παρ. 3, που αφορά τις κτηµατολογικές
εγγραφές αγνώστου ιδιοκτήτη, να διαµορφωθεί ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην περίπτωση α)
όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής γεωτεµαχίου µε την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, ασκείται η αγωγή της
παραγράφου 2 που απευθύνεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου».
Μετά την παραπάνω τροποποίηση όλες οι αιτήσεις που αφορούν ακίνητα µε την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη και
έχουν ως τίτλο κτήσης της έκτακτη χρησικτησία δεν δικάζονται πλέον µε την εκούσια δικαιοδοσία, όπως πριν την τροποποίηση
του Νόµου, αλλά µε την τακτική διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ιδίου Νόµου6 στρεφόµενες κατά του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Μάλιστα προβλέφθηκε ότι η ρύθµιση αυτή περιλαµβάνει και τις ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις, µε
αποτέλεσµα όλες οι εν λόγω αιτήσεις που είχαν κατατεθεί µε την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας να πρέπει να
κατατεθούν εκ νέου µε την τακτική διαδικασία άλλως θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.
Ακολούθως ο ανωτέρω δικηγόρος απέστειλε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς την από 29/5/2014 επιστολή του, µε την οποία
ζητούσε να εξουσιοδοτηθεί προκειµένου να παραιτηθεί από το δικόγραφο της από 1/3/2013 και µε αυξ. αριθ. κατάθεσης 44/43-2013 κύριας παρέµβασης και παράλληλα να του δοθεί εντολή να καταθέσει νέα κύρια παρέµβαση, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, στην ανοιγείσα δίκη από τον Αναστάσιο Βουτσινά κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε την
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, ήτοι την τακτική διαδικασία.
Με την υπ’ αριθµ. 123/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς εξουσιοδοτήθηκε να
παραιτηθεί από το δικόγραφο της από 1/3/2013 και µε αυξ. αριθµ. κατάθεσης 44/4-3-2013 κύριας παρέµβασης, γεγονός το
οποίο έπραξε κατά τη δικάσιµο της 3/6/2014.
∆εδοµένου ότι η υπόθεση παραµένει εκκρεµής µέχρι σήµερα και
δεν έχει ασκηθεί αγωγή των ως άνω αντιδίκων, εκ των οποίων ο πρώτος Αναστάσιος Βουτσινάς έχει αποβιώσει, που να
περιέχει αίτηµα να αναγνωριστούν κύριοι του ακινήτου που περιγράφεται ανωτέρω και ανήκει στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, το δε
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ακίνητο παραµένει µέχρι σήµερα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία προκειµένου να αναγνωριστεί
ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, ως ιδιοκτήτης τµήµατος του ανωτέρω µείζονος ακινήτου, το οποίο (µείζον ακίνητο) φέρει ΚΑΕΚ
25072517049 και, έχει έκταση 461.989 τ.µ. Το τµήµα που ανήκει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και ευρίσκεται εντός των ορίων της
κτηµατικής περιφέρειας Φάρσων (εκτός των ορίων του οµώνυµου οικισµού), της ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου
Κεφαλληνίας, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην ειδικότερη θέση «Χαλιός», έχει έκταση 111.828,02 τ.µ. και αποτυπώνεται µε
σαφήνεια στο από 23/2/2013 Τοπογραφικό διάγραµµα της Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίας Βλάχου, µε τα περιµετρικά
στοιχεία
20149-44-45-9-10-45-20353-20354-20355-20356-20357-20358-20359-20323-20324-20325-20020-20019-1017720176-20175-20174-20173-20172-20171-20170-20169-20168-20167-20166-20165-20164-20163-20162-20161-20160-2015920158-20157-20156-20155-20154-20153-20152-20151-20150-20149, σύµφωνα µε το οποίο έχει έκταση 111.828,02 τ.µ. και
συνορεύει: ∆υτικά-Βορειοδυτικά σε πλευρά 20149-44-45 συνολικού µήκους 61,15 µέτρων µε ιδιοκτησία αγνώστου
(υπολειπόµενο τµήµα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250720517049), Βόρεια- Βορειοανατολικά σε πλευρά 45-9-10 συνολικού
µήκους 117,07 µέτρων µε ιδιοκτησία αγνώστου (υπολειπόµενο τµήµα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250720517049), Ανατολικά σε
πλευρά 10-4 µήκους 48,50 µέτρων και Βόρεια–Βορειοδυτικά σε τεθλασµένη πλευρά 4-5-20353 συνολικού µήκους 302,82
µέτρων µε ιδιοκτησίας αγνώστου (υπολειπόµενο τµήµα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250720517049), Βόρεια – Βορειοανατολικά σε
τεθλασµένη πλευρά 20353-20354-20355-20356-20357-20358-20359-20323 συνολικού µήκους 160,53 µέτρων µε ιδιοκτησία
των Άγγελου Βουτσινά, Παναγή Βουτσινά, ∆ιονυσίου Βουτσινά, Αλέξη Βουτσινά, Νικηφόρου
Βουτσινά
και
Χριστόφορου Βουτσινά) και υπολειπόµενο τµήµα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250720517049, Βόρεια και Βορειοδυτικά σε πλευρά
20323-20324-20325 συνολικού µήκους 29,21 µέτρων επίσης µε ιδιοκτησία των Άγγελου Βουτσινά, Παναγή Βουτσινά,
∆ιονυσίου Βουτσινά, Αλέξη Βουτσινά, Νικηφόρου Βουτσινά και Χριστόφορου Βουτσινά και υπολειπόµενο τµήµα του ακινήτου
µε ΚΑΕΚ 250720517049, Βορειοδυτικά σε πλευρά 206,10 µέτρων µε ιδιοκτησία αγνώστου (υπολειπόµενο τµήµα του
ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250720517049). Ανατολικά σε πλευρά 20020-20019 µήκους 46,19 µε ιδιοκτησία Παναγή Καππάτου του
∆ηµητρίου, που φέρει ΚΑΕΚ 250180502162, Νοτιοανατολικά σε τεθλασµένη πλευρά 20019-20018-20177 συνολικού µήκους
386,62 µέτρων µε ιδιοκτησία Μάρκου και Παναγή Τζωρτζάτου, που φέρει ΚΑΕΚ 250180502110, Νότια-Νοτιοδυτικά σε
τεθλασµένη πλευρά 20177-20176-20175-20174-2017320172-20171-20170-20169-20168-20167-20166-20165-20164-2016320162-20161-20160-20159-20158-20157-20156-20155-20154-20153-20152-20151 συνολικού µήκους 496,58 µέτρων µε
ακίνητο που φέρει ΚΑΕΚ 250720511075 και τέλος πάλι νοτιοδυτικά σε πλευρά 20151-20150-20149 σε πλευρά συνολικού
µήκους 35,74 µέτρων µε έτερη ιδιοκτησία του νοµικού µας προσώπου.
Μετά ταύτα και δεδοµένου ότι ο δικηγόρος Ιωάννης Λυκούδης έχει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την
προαναφερθείσα υπόθεση, την οποία µέχρι και σήµερα έχει χειριστεί έχοντας πλήρη γνώση αυτής, η Νοµική Υπηρεσία
προτείνει για τον ορθό χειρισµό της υπόθεσης να εξουσιοδοτηθεί προκειµένου να καταθέσει αγωγή, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, ήτοι την τακτική
διαδικασία, ζητώντας να αναγνωριστεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κύριος του παραπάνω περιγραφόµενου αγροτεµαχίου, εντός του
ΚΑΕΚ 250720517049, κείµενου στη θέση «ΧΑΛΙΟΣ» ή «ΡΟΓΚΙΑ» της κτηµατικής περιφέρειας Φάρσων Κεφαλληνίας,
χορηγώντας του παράλληλα την εντολή να εκπροσωπήσει το ∆ήµο µας κατά τη συζήτηση αυτής όποτε οριστεί αλλά να
κάνει και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται στα
πλαίσια της ανωτέρω εντολής.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος
Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος-Ρουχωτάς Βασίλειος και Μινέτος ∆ιονύσιος .
Και αφού έλαβε υπόψη :
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
Την αριθ. 17463/ 2-07-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννη Λυκούδη (ο οποίος έχει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την
παραπάνω υπόθεση, την οποία µέχρι και σήµερα έχει χειριστεί έχοντας πλήρη γνώση αυτής) να καταθέσει αγωγή, ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998,
ήτοι την τακτική διαδικασία, ζητώντας να αναγνωριστεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κύριος του παραπάνω περιγραφόµενου
αγροτεµαχίου, εντός του ΚΑΕΚ 250720517049, κείµενου στη θέση «ΧΑΛΙΟΣ» ή «ΡΟΓΚΙΑ» της κτηµατικής περιφέρειας
Φάρσων Κεφαλληνίας.
2. Χορηγεί στον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννη Λυκούδη εντολή να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη
συζήτηση της εν λόγω αγωγής ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, όποτε οριστεί αλλά να κάνει και
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται στα πλαίσια της ανωτέρω εντολής.
3. H αµοιβή του δικηγόρου κ. Ιωάννη Λυκούδη θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201 / 2018
Α∆Α: 6 Ο2ΦΩΕ5-Ζ∆Τ
ΘΕΜΑ : Έγκριση αναγκαιότητας αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών Προϋπολογισµού 2018.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , δίνει τον λόγο στoν
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος
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εισηγούµενος το 6 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση αναγκαιότητας αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών
Προϋπολογισµού 2018» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), την Υπ.Οικ.
2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις
διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και
έγκρισης
αυτής,
έχει
ως
εξής:
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. (παρ
1α
άρθρο
4
Π∆
80/2016)
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη υποχρέωσης, τα
εξής:
α.
το
είδος
και
η
αιτία
της
δαπάνης
β.
Το
ύψος
της
δαπάνης
γ.
το
οικονοµικό
έτος
(ή
έτη)
πραγµατοποίησης
της
δαπάνης
δ. γενικά τους νόµους
και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης
ε.
τυχόν
µελέτες
που
υπάρχουν
για
το
αντικείµενο
της
δαπάνης
Παρατηρήσεις:
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης
της
δαπάνης
(παρ
1
άρθρο
4
του
Π∆
80/2016)
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια
της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα.
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης έγκρισης
πραγµατοποίησης
της
σχετικής
δαπάνης
και
ακολουθεί
η
απόφαση
ανάληψης
υποχρέωσης.
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ
πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη.
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω δαπάνες οι οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας
οικον. έτους 2018 που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 8160/26-012018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο
Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις .
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των
αντίστοιχων ΚΑΕ του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2018 .
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Αριθµός Ηµ/νία
αιτήµατος έκδοσης

Ποσό Αιτιολογία

211 27/06/2018

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
2.350,00 εκτυπώσεων

212 03/07/2018

1.732,90 Υποστήρηξη λογισµικού για την εκπόνηση µελετών

213 03/07/2018

6.175,00 Προµήθεια κάγκελων στην Τ.Κ. Νυφίου

216 5/7/2018

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα &
550,00 λογισμικά

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τα αιτήµατα: 212 και 216/2018 .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –
Ρουχωτάς Βασίλειος.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Παπαναστασάτος Γεράσιµος - Κωνσταντάκης
Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος.
Και λαµβάνοντας υπόψη:
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του
άρθρου 10 Ν. 4337/15)
τα παραπάνω αιτήµατα
την 414/2017 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018.
την υπ αρίθ 8160/26-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α

: ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του

Προϋπολογισµού 2018.
τα υποβληθέντα αιτήµατα για την αναγκαιότητα των δαπανών από την Οικονοµική Υπηρεσία.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα των παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων
ΚΑΕ του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2018 .
.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202 / 2018
Α∆Α: ΩΛΖΓΩΕ5-ΞΛ1
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς
οικ. Έτους 2018.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 7ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2018»αναφέρει τα παρακάτω :
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την πραγµατοποίηση
δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν
προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες
διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων,
υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους
(άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική
αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων
του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06,
διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω
δαπάνες οι οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018 που ψηφίστηκε µε την 414/2017
απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:),
προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις . Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων , των παρακάτω
δαπανών σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2018 .
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Αριθ. Ηµ/νία
ΣΕΙΡΑ έκθεσης έκδοσης

Ποσό Αιτιολογία

Κ.Α

Υπόλοιπο

ΜΙΣΘ

73 3/7/2018

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων6.050,00 εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου

00.
6053.14

0,00

ΜΙΣΘ

74 3/7/2018

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων2.200,00 ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%)

00.6053.15

0,00

75 3/7/2018

Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράστασης και
των λοιπών παροχών σε αιρετούς-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ
37.100,00 σύνταξης ∆ηµοσίου

00.6126.05

0,00

ΜΙΣΘ

76 3/7/2018

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και
των λοιπών παροχών σε αιρετούς-(ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΩΗΝ
1.300,00 ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ-3.5%)

00.6126.04

0,00

ΜΙΣΘ

77 3/7/2018

274,56 Αποζηµίωση µη ληφθείσας άδειας

20.6042.01

0,00

78 3/7/2018

Αποδοχές µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας
750,00 ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.)

70.6141.03

0,00

ΜΙΣΘ

79 3/7/2018

Εργοδοτικές εισφορές Αποδοχές µαθητευόµενων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία
80,00 ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.)

70.6054.03

0,00

ΜΙΣΘ

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
80 03/07/2018 90.528,00 επιδόµατα)

00.8231.19 20.000,00

ΜΙΣΘ

81 3/7/2018

20. 6054

ΜΙΣΘ

ΜΙΣΘ

27.537,04 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

0,00

553 27/6/2018

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και
2.350,00 πολλαπλών εκτυπώσεων

10.6613.01

554 28/6/2018

1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΓΡΙΖΑΤΩΝ

35.6262.18 19.173,65

6.075,20

555 2/7/2018

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
545,6 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

10. 6462

625,86

556 3/7/2018

1.732,90 Υποστήρηξη λογισµικού για την εκπόνηση µελετών

30. 6266

57,30

557 3/7/2018

6.175,00 Προµήθεια κάγκελων στην Τ.Κ. Νυφίου

30.6662.27

0,00

558 3/7/2018

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε
συνέδρια και σεµινάρια (Σεµινάριο µε θέµα "Μετάβση &
χρήση πληρωµών του Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.∆.Ε. στη νέα εφαρµογή
240,00 ΟΠΣ-Π∆Ε"
00.6073

3.049,00

559 3/7/2018

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια αποζηµίωση
µετακινούµενων υπαλλήλων[Σεµινάριο µε θέµα "Μετάβση
& χρήση πληρωµών του Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.∆.Ε. στη νέα
250,00 εφαρµογή ΟΠΣ-Π∆Ε"]

1.180,00

10. 6422

560 3/7/2018

1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ

35.6262.18 18.173,65

563 4/7/2018

Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ∆.Σ. Ερίσου (Σωλήνωση
6.915,31 και δοκιµαστική αντληση ) ΣΑΤΑ - 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
25.7336.03 14.685,49

652

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για Συντήρηση και
επισκευή Σχολικών ΚΤΙΡΊΩΝ (ΚΑΠ ) (Β/βάθµια Σχολική
564 04/07/2018 51.030,00 Επιτροπή)

70.6711.02

0,00

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για Συντήρηση και
565 04/07/2018 10.000,00 επισκευή Σχολικών ΚΤΙΡΊΩΝ (ΚΑΠ )

00.6312.03

0,00

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους , σωµατεία
566 04/07/2018 10.000,00 Φιλαρµονικές Κ.λ.π .

00.6736.01

0,00

Απόδοση στα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Ληξουρίου (έσοδα
5,00 από ερανικό τραπεζικό λογαριασµό)
00.6739.02

0,00

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα
550,00 και λογισµικά
10.7134.00

4.966,00

567 04/07/2018
568 05/07/208

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων :
73-74-75-76-79-80-81-554-555-558-559-560-564 -565-566-567-568 και 569/2018 για τις υπόλοιπες ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων :
77-554 και από 558/2018 έως και την 568/2018..
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –
Ρουχωτάς Βασίλειος.
Και αφού έλαβε υπόψη της :
- την εισήγηση της Προέδρου
- το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
- την εγκύκλιο ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011
- το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14
- το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016
- τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων .
την 414/2017 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και την υπ αρίθ 8160/26-01-2018 απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α

: ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.

τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες
και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των
εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού 2018 .
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή Α/Πρόεδρο για την
υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 203 / 2018
Α∆Α: Ω4Β4ΩΕ5-ΒΜ5
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού ( Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018»
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος το 9ο θέµα
ηµερήσιας διάταξης :
«Έγκριση 2ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου
σύµβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018»θέτει υπόψη της
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 16873/26-06-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Αργοστόλι: 26.06.2018
Αριθ.Πρωτ.: 16873
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
•
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ Οικονοµικών Υπηρεσιών
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Προµηθειών
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ : ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλέφωνο : 26713 – 60153/60155
FAX: 26710 - 22572
ΠΡΑΚΤΙΚΟ(2ο – ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών Προµηθειών (Ν 4412/2016). Αρ. αποφ:
32/2018 ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018
προϋπολογισµού 48.481,21 €»
Στο Αργοστόλι, σήµερα 26/06/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της
υπ΄αριθµ. 16819/25-06-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τον µε αριθµ. πρωτ. 16719/25-06-2018 Φάκελο µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της
ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» για το διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21 €», σύµφωνα µε την αριθ. 327/13121/16-05-2018 ∆ιακήρυξη
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

2.

Μέλος

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.

Αναπληρωµατικό Μέλος

ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ειδικότερα:
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 327/13121/16-05-2018 διακήρυξης(άρθρο 11)
και αναλυτικά:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµειώνεται ότι σε
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
Α)την αριθ. 23/2018 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,
Β)την αριθ. 1172018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω αναφερόµενη Μελέτη και καθορίσθηκε ο τρόπος
εκτέλεσης της «Προµήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21 €» µε τη διαδικασία συνοπτικού
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,
Γ) την αριθ. 139/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21 €»
∆)την αριθ. 327/13121/16-05-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το
έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21 €»,
Ε)την αριθ. 13124/16-05-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης του ανωτέρω αναφεροµένου διαγωνισµού,
ΣΤ) )την αριθ. 180/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 14353/31-05-2018
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού
48.481,21 €» και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»
Ζ) το γεγονός ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 23/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν
υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές,
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Η) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»
του διαγωνισµού για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21 €», ήταν
πλήρη και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της αριθ. 327/13121/16-05-2018 ∆ιακήρυξης,
Θ) το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού
48.481,21 €», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού
48.481,21 €», την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»,
Τα µέλη της Επιτροπής
1. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ____________________
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ____________________
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ____________________________
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει το παραπάνω Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης )του Συνοπτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών
γραφείου προϋπολογισµού 48.481,21 € και την ανακήρυξη προσωρινού ανάδοχου την ατοµική επιχείρηση µε την
επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 8,29 (8,2860)%επί του προϋπολογισµού
της µελέτης, ήτοι 35.858,10€ (άνευ ΦΠΑ) και συνολική προσφορά 44.464,04€( µε ΦΠΑ).
Ο κ κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν είναι η µελέτη επαρκής για να στηρίξει τον διαγωνισµό.
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος
Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος-Ρουχωτάς Βασίλειος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 117 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)
3) την 139/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: ΨΚΦ1ΩΕ5-3ΩΟ
4)Το µε αρίθ. πρωτ. 14353/31-05-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 180
/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6ΨΚΕΩΕ5-Λ4Ι
5) το µε αρίθµ. πρωτ. 16873 /26-06-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
και την εισήγηση της Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1). Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθ. πρωτ. 16873/26-06-2018 2ο Πρακτικό (έλεγχος ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018
προϋπολογισµού 48.481,21 €.
2) Ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ )», την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»,
η οποία προσέφερε έκπτωση 8,29(8,2860)%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 35.858,10€ (άνευ ΦΠΑ)
και συνολική προσφορά 44.464,04€( µε ΦΠΑ).
3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον οριστικό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
4)Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι
µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221
παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής,
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 / 2018
Α∆Α: ΩΑ3ΡΩΕ5-12Φ
ΘΕΜΑ : 8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ
2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενη το 8 o θέµα ηµερήσιας διάταξης :
«8 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς
έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 3 -07-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου του
Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Μαντζουράτου Θεόδωρου η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
1.

2.

3.

4.

5.

Μετά από την υπογραφή της αριθµ. 31154/27-06-2018 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα την
επιχορήγηση του ∆ήµου µας µε το ποσό των 96.444,28 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές
αποφάσεις και διαταγές πληρωµής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 22/02/2018 σύµφωνα µε το 4ο αίτηµα
επιχορήγησης του ∆ήµου µας και προκειµένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες αποστολής
δικαιολογητικών και καταστάσεων στο Υπουργείο, παρακαλούµε όπως:
Α. εγκρίνετε την αποδοχή του ποσού των 96.444,28 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Β. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1219.05 µε τίτλο «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την εξόφληση
υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής» µε το ποσό των 96.444,28 ευρώ.
Γ. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µε το ποσό των 1.150,00 ευρώ.
∆. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων» µε το
ποσό των 51.340,85 ευρώ.
Ε. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές
αποζηµιώσεις» µε το ποσό των 43.953,43ευρώ.
Μετά από την εφαρµογή του νέου Γενικού Κανονισµού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την ανάγκη συµµόρφωσης του ∆ήµου µας σύµφωνα µε
αυτόν, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6117.04 µε τίτλο «Υπηρεσίες
υποστήριξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την προετοιµασία και προσαρµογή στο νέο Κανονισµό Προστασίας
∆εδοµένων (ΕΕ 2016/679)» και εγγραφή πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ.
Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων που αφορούν τις δηµοσιεύσεις, παρακαλούµε
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση των παρακάτω Κ. Α. Εξόδων :
- 00.6463 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ µε το ποσό των
4.000,00 ευρώ.
- 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» και διαµορφωµένη πίστωση 16.000,00 ευρώ µε το ποσό των
8.000,00 ευρώ.
- 30.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» και διαµορφωµένη πίστωση 6.000,00 ευρώ µε το ποσό των
4.000,00 ευρώ.
Μετά από σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια υπάλληλο έκδοσης και εκκαθάρισης της µισθοδοσίας του ∆ήµου
µας σχετικά µε τη έκδοση απόφασης απόδοσης αποζηµίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου µε
σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. ποσού 840,76 ευρώ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων
30.6022.01 µε τίτλο «Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 840,76 ευρώ.
Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

ΚΑΕ

Κατονοµασία

∆ιαµόρφωση
Π/Υ

Ποσό
µεταβολής
πίστωσης

∆ιαµορφωθέν
πίστωση µετά
την παρούσα
µεταβολή

00.6111

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α.
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)

58.680,00

-18.386,40

40.293,60

10.6266.03

Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη
µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis

52.000,00

-1.837,81

50.162,19

10.6266.05

Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη
µηχανογραφικού συστήµατος OTS protocol κια
εφαρµογής προσωπικού

8.432,00

-3.614,60

4.817,40
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10.6274

Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισµού κτιρίων δηµοτικών
υπηρεσιών

24.000,00

-43,20

23.956,80

10.6613.02

Προµήθεια µελανιών-µελανοταινίων-τόνερ για
περιφερικό εξοπλισµό

26.951,19

-2.169,47

24.781,72

35.6634

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

1.000,00

-1.000,00

0,00

70.6699.04

Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και
καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλιών
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού

15.000,00

-5.000,00

10.000,00

00.6735.01

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και
σωµατεία

5.000,00

-1.500,00

3.500,00

10.7132.01

Προµήθεια δικύκλων

6.000,00

-0,88

5.999,12

10.7134.03

Προµήθεια και εγκατάσταση backup για τις
εφαρµογές της OTS

3.050,00

-3.050,00

0,00

35.7135.04

Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (καρότσια
οδοκαθάρησης κλπ)

5.000,00

-238,40

4.761,60

205.113,19

-36.840,76

168.272,43

Σύνολο
6.

•
•

Μετά από επικοινωνία µε το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας και τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α.
Εξόδων που αφορούν στην πληρωµή προνοιακών επιδοµάτων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση των
κάτωθι κωδικών εσόδων και εξόδων:
Τον Κ.Α. Εξόδων 15.6741.06 µε τίτλο «Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος
προπληρωµής))» και διαµορφωµένη πίστωση 3.626,03 ευρώ µε το ποσό των 4.065,63 ευρώ.
Τον Κ.Α. Εσόδων 0621 µε τίτλο «ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα» και διαµορφωµένη πίστωση 2.182.029,44 ευρώ
µε το ποσό των 4.065,63 ευρώ.

Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 16.413,83 ευρώ.
Αργοστόλι 03/07/2018
Ο συντάξας

Ο Προϊστάµενος

Κουστουµπάρδη Σοφία

Μαντζουράτος Θεόδωρος

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 8ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018 και την
εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ.
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εν λόγω τροποποίηση του Προϋπολογισµού γιατί δεν έχει ψηφίσει και
την έγκρισή του.
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους 1-2-4-6 της προτεινόµενης τροποποίησης.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –
Ρουχωτάς Βασίλειος
Και αφού έλαβε υπόψη:
− το αρθ. 72 του Ν. 3852/10
την 414/2017 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018
την υπ αρίθ 8160/26-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
(Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.
− Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
και την εισήγηση της Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το παραπάνω σχέδιο της 8ης Αναµόρφωσης –Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2018 του
∆ήµου Κεφαλλονιάς.
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2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού του έτους 2018 και
εισηγείται την έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
3. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 205 / 2018
Α∆Α:ΩΕΛΧΩΕ5-27Τ
ΘΕΜΑ :. Έγκριση
Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
εκµίσθωσης δύο ισόγειων
καταστηµάτων στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου.
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή εισηγούµενη
το 10ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης δύο ισόγειων καταστηµάτων στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς
Ληξουρίου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 16758/25-06-2018 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής
∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου
σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική
Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 16757/25-06-2018 Πρακτικό της παραπάνω δηµοπρασίας το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 16757
Στο Αργοστόλι, σήµερα την 25ην Ιουνίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 16198/2018 εγγράφου προσκλήσεως του
Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό
εκµίσθωσης δύο ισογείων καταστηµάτων στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου όπως ορίζεται
στην αρ. πρωτ. 15808/2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Σπυρίδων Ματιάτος (Πρόεδρος)
2) Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος)
3) Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος)
4) Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας)
Στις 09.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους.
Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ
1. Ακίνητο µε το στοιχείο -Ι1- 52,50 τ.µ. στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο)
∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στην Κεντρική Πλατεία
Αυξ.
αρ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πλειοδότης :Έρτσος Παναγής
1.

Πλήρη

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πλήρη

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πλήρη

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πλήρη

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Εγγυητής: Κοτσορέ Ευαγγελία

Πλειοδότης:Πυλαρινός-Μαρκαντωνάτος Χαράλαµπος
2.
Εγγυητής: Μαζαράκης Γεράσιµος

3.

Πλειοδότης: Εταιρεία KEFALONIAN EXPERIENCE IKE
εκπρ. Έρτσος ∆ιονύσιος
Εγγυητής: Μιχαλάτου Γερασιµούλα

Πλειοδότης: Φωτεινάτου Ειρήνη
4.
Εγγυητής: Ζωή Μοσχοπούλου
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Πλειοδότης: Μαρκάτος Σπυρίδων
5.

Πλήρη

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Εγγυητής: Μαρκάτος ∆ηµήτριος

Πλειοδότης:

Εγγυητής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ
2. Ακίνητο µε το στοιχείο -Ι2- 52,50 τ.µ. στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο)
∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αυξ.
αρ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πλειοδότης: Έρτσος Παναγής
1.

Πλήρη

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πλήρη

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πλήρη

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πλήρη

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Εγγυητής: Κοτσορέ Ευαγγελία

2.

Πλειοδότης: Εταιρεία KEFALONIAN EXPERIENCE IKE
εκπρ. Έρτσος ∆ιονύσιος

Εγγυητής: Μιχαλάτου Γερασιµούλα

Πλειοδότης: Φωτεινάτου Ειρήνη
3.
Εγγυητής: Μοσχοπούλου Ζωή

Πλειοδότης: Μαρκάτος Σπυρίδων
4.
Εγγυητής: Μαρκάτος ∆ηµήτριος

Πλειοδότης:

Εγγυητής:

Πλειοδότης:

Εγγυητής:
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή.
Στη συνέχεια και ώρα 09.45 π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους προσφορές.
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:

1. Εκµίσθωση ισογείου ακινήτου µε στοιχείο -Ι1- ευρισκόµενο
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Α.Α
1.

στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου.
µε πρόσοψη στην Κεντρική Πλατεία.
Εµβαδόν ακινήτου 52,50 τ.µ.
Τιµή εκκίνησης: 550,00 €
Ονοµατεπώνυµο
Ονοµατεπώνυµο εγγυητή
KEFALONIAN EXPERIENCE IKE εκπρ.
Μιχαλάτου Γερασιµούλα
Έρτσος ∆ιονύσιος

Προσφορά
600,00 €

2.

Πυλαρινός-Μαρκαντωνάτος Χαράλαµπος

Μαζαράκης Γεράσιµος

650,00 €

3.

Φωτεινάτου Ειρήνη

Ζωή Μοσχοπούλου

2.000 €

4.

KEFALONIAN EXPERIENCE IKE εκπρ.
Έρτσος ∆ιονύσιος

Μιχαλάτου Γερασιµούλα

2.050 €

5.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία KEFALONIAN EXPERIENCE IKE η οποία προσέφερε το
ποσόν των 2.050 €. Εκπρόσωπος εταιρείας Έρτσος ∆ιονύσιος. Εγγυητής η κ. Μιχαλάτου Γερασιµούλα.
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ
Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τα µέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
2. Εκµίσθωση ισογείου ακινήτου µε στοιχείο -Ι2- ευρισκόµενο
στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου
µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο.
Εµβαδόν ακινήτου: 52,50 τ.µ.
Τιµή εκκίνησης: 350,00 €
Α.Α
Ονοµατεπώνυµο
Ονοµατεπώνυµο εγγυητή
1.
Φωτεινάτου Ειρήνη
Μοσχοπούλου Ζωή

Προσφορά
400,00 €

2.

Έρτσος Παναγής

Κοτσορέ Ευαγγελία
Μιχαλάτου Γερασιµούλα

3.

KEFALONIAN EXPERIENCE IKE εκπρ.
Έρτσος ∆ιονύσιος

450,00 €
2.050 €

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία KEFALONIAN EXPERIENCE IKE η οποία προσέφερε το
ποσόν των 2.050 €. Εκπρόσωπος εταιρείας Έρτσος ∆ιονύσιος. Εγγυητής η κ. Μιχαλάτου Γερασιµούλα.
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ο Πρόεδρος
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τα µέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
O κ. Ρουχωτάς Βασίλειος επισηµαίνει ότι στο άρθρο 6 της διακήρυξης του διαγωνισµού εσφαλµένα αναφέρεται ότι αν ο
πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση , πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας
γιατί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π/∆τος 270/1981, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση η
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δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του . Για τον λόγο αυτό προτείνει να
εγκριθούν τα Πρακτικά του ∆ιαγωνισµού στον τελευταίο πλειοδότη και σε περίπτωση πού δεν προσέλθει για την υπογραφή
σύµβασης, τότε δεν πρέπει να ανατεθεί στον δεύτερο πλειοδότη αλλά να γίνει ο διαγωνισµός σύµφωνα µε όσα προβλέπει το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 270/1981 και ψηφίζει την πρότασή του.
Ο κ. Ανουσάκης αναφέρει ότι αφού µέχρι σήµερα η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
ως αρµόδιος φορέας έχει ελέγξει και έχει εγκρίνει την νοµιµότητα
παρόµοιων διαγωνισµών τότε δεν τίθεται θέµα . Εάν
αύριο την ακυρώσει τότε τίθεται θέµα .Πάρα πολλές φορές αλλάζουν οι νοµολογίες ,αλλάζουν οι ερµηνείες διότι έτσι
λειτουργεί η δηµόσια διοίκηση ,πόσες φορές µία νέα εγκύκλιος ανατρέπει µία άλλη , τα νοµικά δεν είναι µαθηµατικά και ο
νόµος έχει εκατό ερµηνείες οπότε οφείλουµε να σεβαστούµε την µέχρι σήµερα ερµηνεία της Αποκεντρωµένης.
Τέλος προτείνει να προχωρήσει η Επιτροπή στην έγκριση των Πρακτικών του ∆ιαγωνισµού καταγράφοντας τις
παρατηρήσεις και τους προβληµατισµούς που έθεσαν οι κ. κ. Ρουχωτάς –Μινέτος και Γκισγκίνης και το θέµα να κριθεί στο
επίπεδο του αρµοδίου κατά το νόµο προϊστάµενου ελεγκτικού οργάνου , δηλαδή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων καθώς δεν είναι δυνατόν η Επιτροπή να αµφισβητήσει µονοµερώς
διαδικασίες που σε ανάλογες περιπτώσεις είχαν εγκριθεί από την Αποκεντρωµένη.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι εφόσον ισχύει το νοµοθέτηµα που αναφέρει ο κ. Ρουχωτάς ανεξάρτητα αν η
Αποκεντρωµένη δεν έχει απορρίψει ή έχει αφήσει να παρέλθουν τριάντα µέρες χωρίς να ελεγχθούν οι αποφάσεις παρόµοιων
διαγωνισµών και έχουν γίνει εκτελεστές , η Οικονοµική Επιτροπή είναι ένα εκτελεστικό όργανο που διασφαλίζει τα
οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου και πρέπει να λάβει υπόψη της τον σχετικό νόµο . Στην συνέχεια προτείνει να αποσυρθεί
το εν λόγω θέµα να γίνει ερώτηµα στην Αποκεντρωµένη για το επίµαχο άρθρο της διακήρυξης και ανάλογα την απάντηση της
να το επανέλθει για συζήτηση και ανάλογη απόφαση και ψηφίζει την πρότασή του.
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος αφού µε την σειρά του επισηµαίνει ότι εφόσον υπάρχει αυτό το νοµοθέτηµα , ο όρος στην διακήρυξη
του διαγωνισµού είναι σε πλήρη αντίθεση µε τον νόµο και µπορεί να γίνει αντικείµενο παιχνιδιών εις βάρος των εσόδων του
∆ήµου , δηλώνει ότι ψηφίζει την πρόταση του κ. Γκισγκίνη δηλαδή να αποσυρθεί το εν λόγω θέµα να γίνει ερώτηµα στην
Αποκεντρωµένη για το επίµαχο άρθρο της διακήρυξης και ανάλογα την απάντηση της να το επανέλθει για συζήτηση και
ανάλογη απόφαση και ψηφίζει την πρότασή του.
Την εισήγηση του κ. Ανουσάκη ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης
‘Άγγελος – Παπαδάτος Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος .
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την 73 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
3) Την 164/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α : Ψ6Π9ΩΕ5-ΡΝΖ
4) Το 16757/25-06-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
7) Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981
Και την εισήγηση της Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 16757/25-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του φανερού, δηµόσιου
µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο ισόγειων καταστηµάτων στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς
Ληξουρίου και ειδικότερα :
α.) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε
πρόσοψη στην κεντρική πλατεία .
β) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε
πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο .
2) Ανακηρύσσει πλειοδότη της εκµίσθωσης ισογείου ακινήτου µε στοιχείο -1- ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό
ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στην Κεντρική Πλατεία ,
Την εταιρεία µε την επωνυµία KEFALONIAN EXPERIENCE IKE (µε Εκπρόσωπο της τον κ. Έρτσο ∆ιονύσιο) η οποία
προσέφερε το ποσόν των 2.050,00 € µηνιαίως µε εγγυήτρια την κ. Μιχαλάτου Γερασιµούλα.
3) Ανακηρύσσει πλειοδότη της εκµίσθωσης ισογείου ακινήτου µε στοιχείο -2- ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ (δηµοτικό
ακίνητο) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο ,
Την εταιρεία µε την επωνυµία KEFALONIAN EXPERIENCE IKE (µε Εκπρόσωπο της τον κ. Έρτσο ∆ιονύσιο) η οποία
προσέφερε το ποσόν των 2.050,00 € µηνιαίως µε εγγυήτρια την κ. Μιχαλάτου Γερασιµούλα.
Παράλληλα θέτει υπ΄όψιν της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων τις ενστάσεις
και τους προβληµατισµού των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής Ρουχωτά – Γκισγκίνη και Μινέτου , όπως αναλύθηκαν
άνωθεν, ώστε το προϊστάµενο Ελεγκτικό Όργανό να τα διερευνήσει δεδοµένου ότι σε ανάλογες περιπτώσεις έχει εγκρίνει τις
διαδικασίες ως ακριβώς και σε αυτή την περίπτωση έχουν διεξαχθεί.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206 / 2018
Α∆Α: 7ΝΘ1ΩΕ5-ΗΥΠ
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ενός αγροτεµαχίου
επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου.
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή εισηγούµενη
το 11ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ενός αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς
∆.Ε. Αργοστολίου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 17010/27-06-2018 διαβιβαστικό της Γραµµατέως της Επιτροπής
∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου
σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική
Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 17009/27-06-2018 Πρακτικό της παραπάνω δηµοπρασίας το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17009
Στο Αργοστόλι, σήµερα την 27ην Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 16199/2018 εγγράφου προσκλήσεως του
Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό
εκµίσθωσης αγροτεµαχίου 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου όπως ορίζεται στην αρ.
πρωτ. 15849/2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Άγγελος Κωνσταντάκης (Αν. Πρόεδρος)
2) Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος)
3) Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος)
4) Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας)
Στις
π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους.
Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ
Εκµίσθωση αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα
περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου.
Αυξ.
αρ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πλειοδότης:
1.
Εγγυητής:

Πλειοδότης:
2.
Εγγυητής:

Στις
π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή.
Στη συνέχεια και ώρα
π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους
προσφορές.
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:
1. Εκµίσθωση αγροτεµαχίου στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς
∆.Ε. Αργοστολίου.
Εµβαδόν ακινήτου 20.454,69 τ.µ.
Τιµή εκκίνησης: 185,00 €
Α.Α
Ονοµατεπώνυµο
Ονοµατεπώνυµο εγγυητή
1.

Προσφορά

2.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ο Πρόεδρος
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ

Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Τα µέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω διαγωνισµού.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης
Άγγελος – Παπαδάτος Νικόλαος - Ανουσάκης Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος –Ρουχωτάς Βασίλειος και Γκισγκίνης
Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την 300 /2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
3) Την 166/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α : 6ΒΙ7ΩΕ5-ΠΦΛ
4) Το 17009/27-06-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
7) Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981
Και την εισήγηση της Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 17009/27-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του φανερού, δηµόσιου
µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ενός αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς
∆.Ε. Αργοστολίου.
2) Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον φανερό, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69
τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου, το οποίο αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης έκτασης επιφανείας
26.517,69 τ.µ. και το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 2500991309004.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207 / 2018
Α∆Α: Ψ0ΧΓΩΕ5-ΡΘΠ
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ενός
αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε.
Αργοστολίου.
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή εισηγούµενη
το 12ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού
Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ενός αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα
περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 17587/3-07-2018 διαβιβαστικό της
Γραµµατέως της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου
σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς
έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 17586/2-07-2018 Πρακτικό της παραπάνω δηµοπρασίας το οποίο
αναλυτικά έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17586
Στο Αργοστόλι, σήµερα την 2αν Ιουλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 16199/2018 εγγράφου προσκλήσεως του
Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει επαναληπτικό φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό
διαγωνισµό εκµίσθωσης αγροτεµαχίου 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου όπως
ορίζεται στην αρ. πρωτ. 15849/2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Άγγελος Κωνσταντάκης (Αν. Πρόεδρος)
2) Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος)
3) Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος)
4) Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας)
Στις
π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους.
Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ
Εκµίσθωση αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα
περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου.
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Αυξ.
αρ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πλειοδότης:
1.

Εγγυητής:

Πλειοδότης:
2.
Εγγυητής:

Στις
π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια και ώρα
π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους
προσφορές.
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:
1. Εκµίσθωση αγροτεµαχίου στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς
∆.Ε. Αργοστολίου.
Εµβαδόν ακινήτου 20.454,69 τ.µ.
Τιµή εκκίνησης: 185,00 €
Α.Α
Ονοµατεπώνυµο
Ονοµατεπώνυµο εγγυητή
1.

Προσφορά

2.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. Η
κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ
Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τα µέλη
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω διαγωνισµού.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης
Άγγελος – Παπαδάτος Νικόλαος - Ανουσάκης Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος –Ρουχωτάς Βασίλειος και Γκισγκίνης
Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την 300 /2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
3) Την 166/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α : 6ΒΙ7ΩΕ5-ΠΦΛ
4) Το 17009/27-06-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 206/2018 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
5) το µε αριθµ. πρωτ. 17586/2-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του φανερού, δηµόσιου µειοδοτικού επαναληπτικού
διαγωνισµού
6) Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981
Και την εισήγηση της Προέδρου :
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ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 17586/2-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του φανερού, δηµόσιου
µειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ενός αγροτεµαχίου επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα
περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου.
2) Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον φανερό, δηµόσιο πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης ενός αγροτεµαχίου
επιφανείας 20.454,69 τ.µ. στη θέση Κοτσορέικα περιοχής Κρανιάς ∆.Ε. Αργοστολίου, το οποίο αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης
έκτασης επιφανείας 26.517,69 τ.µ. και το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 2500991309004.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 208 / 2018
Α∆Α: 6ΧΩ3ΩΕ5-ΑΒΜ
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι ( αποσπάσµατα α’ & β’) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ
Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ»

Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 13ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση
Πρακτικού Ι (αποσπάσµατα α’ & β’ ) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» θέτει υπόψη της Επιτροπής : α) το µε αρίθ. πρωτ. 13878/24-05-2018 διαβιβαστικό του
Πρόεδρου της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου µε το οποίο διαβιβάζει το από 6/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα) και β) το
µε αρίθ. πρωτ. 17021/27-06-2018 διαβιβαστικό του Πρόεδρου της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου µε το οποίο διαβιβάζει από
22-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (β ’ απόσπασµα ) του εν λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία αναλυτικά κατά σειρά έχουν ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α’ απόσπασµα)
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ»
Προϋπολογισµού 48.894,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
Στο Αργοστόλι στις 06 Μαρτίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος,
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και
αποτελείται από τους εξής:
1. Γεράσιµος Φιλιππάτος
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
2. Λεωνίδας Παγουλάτος
ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
3. ∆ηµήτριος Στουπάς
ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών (ώρα 09:30) προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά κατά σειρά
οι ακόλουθοι ενδιαφερόµενοι:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

Παναγής Παπανικολάτος

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

Γεώργιος Κουράκος

Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής
προσφορών.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για να διαπιστώσει εάν
έχουν υποβληθεί Προσφορές µε συστηµένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή ή µε κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο της.
Αφού διαπιστώθηκε η υποβολή µίας Προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, αυτή παρελήφθη από
την επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα, προκειµένου να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.
Η προσφορά που παρελήφθη καταχωρήθηκε ως εξής:
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

Αρ. πρωτ. αίτησης
6187/06.03.2018/09:25

Οι φάκελοι αριθµήθηκαν µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσης τους, καταγράφηκαν ως ακολούθως τα
δικαιολογητικά συµµετοχής και µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής.
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•
Α/Α
1

2

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Παναγής Παπανικολάτος

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Γεώργιος Μ. Κουράκος

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Γεώργιος Βαγγελάτος

Τ.Ε.Υ.∆.
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Εγγυητική επιστολή
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Πάτρας αρ.
121921/27-02-2018
ποσού 789,00 €
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Πάτρας αρ.
121928/02-03-2018
ποσού 789,00 €
Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ.
150/06-03-2018 ποσού 789,00
€

Αµέσως µετά αποσφραγίστηκαν οι Οικονοµικές Προσφορές, µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής
και ανακοινώθηκαν τα επί µέρους στοιχεία τους τα οποία καταχωρίζονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής:

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α

1
2
3

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ

2%
1%
11 %

2%
1%
11 %

Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών και έγινε έλεγχος οµαλότητας των
οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, τρία -3- φύλλα τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού).
Οι οικονοµικές Προσφορές καταχωρίζονται σε Πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:
Α/Α
1
2
3

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.
ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

Μέση τεκµαρτή
έκπτωση
11,00 %
2,00 %
1,00 %

Ακολούθησε ο έλεγχος των φακέλων προσφοράς των διαγωνιζοµένων κατά τη σειρά µειοδοσίας και
διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Για τον διαγωνιζόµενο «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του
ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙ – Ερώτηση ως προς την εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δήλωσε «Άνευ αντικειµένου».
Κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η εν λόγω απάντηση χρήζει διευκρίνησης ή
διόρθωσης από τον συµµετέχοντα.
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Α: Καταλληλότητα – α/α 1 (το οποίο ήταν
ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα
αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 24-25).
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α
6 (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά
τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της
διακήρυξης (άρθρο 22.Γ).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
2. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη
του ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α
6 (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά
τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της
διακήρυξης (άρθρο 22.Γ).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
3. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του
ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
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Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙ – Σκελος Γ (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση
από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 16)
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙΙ – Σκελος Γ – Ερώτηση ως προς την αθέτηση υποχρεώσεων στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο)
απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα στην
Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 22)
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙΙ – Σκελος Γ – Ερώτηση ως προς την διάπραξη σοβαρού
επαγγελµατικού παραπτώµατος (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον
εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 22).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
•

Για τον διαγωνιζόµενο µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» ελήφθη από την ηλεκτρονική
πλατφόρµα του ΤΜΕ∆Ε η υπ’ αριθµ. πρωτ. V/6207/06-03-2018 βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής
του.
Ακολούθως, η Επιτροπή απέστειλε:
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6251/06-03-2018 έγγραφο προς το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Πάτρας για τον έλεγχο της γνησιότητας
της εγγυητικής επιστολής του διαγωνιζόµενου µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.». Σε
απάντηση του ανωτέρω εγγράφου ελήφθη η υπ’ αριθµ. πρωτ. 128/07-03-2018 βεβαίωση εγγυητικών σε ισχύ
του ΤΜΕ∆Ε Πάτρας (αρ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 6528/09-03-2018).
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6240/06-03-2018 έγγραφο προς το Γραφείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων Αργοστολίου
για τον έλεγχο της γνησιότητας της εγγυητικής παρακαταθήκης του διαγωνιζόµενου µε την επωνυµία
«ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.». Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου ελήφθη η υπ’ αριθµ. πρωτ.
1968/06-03-2018 βεβαίωση γνησιότητας γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Γραφείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων Αργοστολίου (αρ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 6325/0703-2018).
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η επιτροπή οµοφώνως εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 9 της διακήρυξης να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συµπληρώνουν τα πεδία του
ΤΕΥ∆ που αφορούν έκαστο, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης (άρθρο 102 παρ. 1 του ν.4412/2016).
Σηµειώνεται ότι κατά το άρθρο 102 παρ. 5 του ν. 4412/2016 η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον
προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 102, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα
αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει προς το παρόν την λύση της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα.
Συνηµµένα: Έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (τρία -3- φύλλα)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει το παραπάνω Πρακτικό ( µε τα αποσπάσµατα
α’ & β’ ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
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Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού 48.894,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%)
β)την ανακήρυξη ως προσωρινού µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε » ο οποίος
προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , έντεκα (11 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης
Άγγελος – Παπαδάτος Νικόλαος - Ανουσάκης Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος –Ρουχωτάς Βασίλειος και Γκισγκίνης
Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 164 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)
3) την 31/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης
Α∆Α: 6ΟΜ7ΩΕ5-ΥΥΘ
4) το από 6/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα) του εν λόγω διαγωνισµού
5) το από 22-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (β ’ απόσπασµα ) του εν λόγω διαγωνισµού
Και την εισήγηση της Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1). Εγκρίνει στο σύνολό του το Πρακτικού Ι ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’ ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού 48.894,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%)
2). Ανακηρύσσει προσωρινό µειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού 48.894,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%)την εταιρεία µε την
επωνυµία « ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε » ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις
εκατό , έντεκα (11 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου.
3) Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει.
4) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
5)Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο
221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος
και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 / 2018
Α∆Α: ΨΩΓΧΩΕ5-ΙΓΡ
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι ( αποσπάσµατα α’ & β’) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων».
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 14ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση
Πρακτικού Ι αποσπάσµατα α’ & β’ ) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τσιµεντόστρωση
τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων .» θέτει υπόψη της
Επιτροπής : α) το µε αρίθ. πρωτ. 13878/24-05-2018 διαβιβαστικό του Πρόεδρου της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου µε το οποίο
διαβιβάζει το από 13/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα) και β) το µε αρίθ. πρωτ. 17021/27-06-2018 διαβιβαστικό του
Πρόεδρου της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου µε το οποίο διαβιβάζει από 22-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (β ’ απόσπασµα ) του εν
λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α’ απόσπασµα)
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨, ¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨ & ¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
Προϋπολογισµού 26.586,69 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )
Στο Αργοστόλι στις 13 Μαρτίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος,
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και
αποτελείται από τους εξής:
1. Γεράσιµος Φιλιππάτος
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
2. Λεωνίδας Παγουλάτος
ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
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3. ∆ηµήτριος Στουπάς

ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.

Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών (ώρα 09:30) προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά κατά σειρά
οι ακόλουθοι ενδιαφερόµενοι:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

Γεώργιος Κουράκος

2

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

Παναγής Παπανικολάτος

3

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

Γεώργιος Βαγγελάτος

Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής
προσφορών.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για να διαπιστώσει εάν
έχουν υποβληθεί Προσφορές µε συστηµένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή ή µε κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο της.
Αφού διαπιστώθηκε η µη υποβολή Προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, οι φάκελοι αριθµήθηκαν
µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσης τους, καταγράφηκαν ως ακολούθως τα δικαιολογητικά συµµετοχής και µονογράφησαν από
τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής.

Α/Α
1

2

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Γεώργιος Μ. Κουράκος

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Παναγής Παπανικολάτος

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Γεώργιος Βαγγελάτος

Τ.Ε.Υ.∆.
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Εγγυητική επιστολή
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Πάτρας αρ.
121946/08-03-2018
ποσού 532,00 €
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Πάτρας αρ.
121920/27-02-2018
ποσού 532,00 €
Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ.
161/13-03-2018 ποσού 532,00
€

Αµέσως µετά αποσφραγίστηκαν οι Οικονοµικές Προσφορές, µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής
και ανακοινώθηκαν τα επί µέρους στοιχεία τους τα οποία καταχωρίζονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής:

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α

1
2
3

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.
ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ

1%
3%
31 %

1%
3%
31 %

Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών και έγινε έλεγχος οµαλότητας των
οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, τρία -3- φύλλα τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού).
Οι οικονοµικές Προσφορές καταχωρίζονται σε Πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:
Α/Α
1

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

Μέση τεκµαρτή
έκπτωση
31,00 %
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2
3

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

3,00 %
1,00 %

Ακολούθησε ο έλεγχος των φακέλων προσφοράς των διαγωνιζοµένων κατά τη σειρά µειοδοσίας και
διαπιστώθηκαν τα εξής:
4. Για τον διαγωνιζόµενο «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του
ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙ – Ερώτηση ως προς την εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δήλωσε «Άνευ αντικειµένου».
Κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η εν λόγω απάντηση χρήζει διευκρίνησης ή
διόρθωσης από τον συµµετέχοντα.
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Α: Καταλληλότητα – α/α 1 (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο)
απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα στην
Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 24-25).
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α 6
(το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά
τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της
διακήρυξης (άρθρο 22.Γ).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
5. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη
του ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α
6 (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά
τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της
διακήρυξης (άρθρο 22.Γ).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
6. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του
ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και κρίθηκε µη παραδεκτή λόγω του ότι η
εγγυητική συµµετοχής έφερε χρόνο λήξης ισχύος 13/04/2018 αντί 13/04/2019 σύµφωνα µε τους όρους της
διακήρυξης (παρ. 15.3).
Για τους διαγωνιζόµενους µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» & «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ
Ε.∆.Ε.» ελήφθησαν από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΤΜΕ∆Ε οι υπ’ αριθµ. πρωτ. V/6655/13-03-2018 & V/6658/13-032018 βεβαιώσεις εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής τους αντίστοιχα.
Ακολούθως, η Επιτροπή απέστειλε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6974/13-03-2018 έγγραφο προς το Γραφείο
Παρακαταθηκών & ∆ανείων Αργοστολίου για τον έλεγχο της γνησιότητας της εγγυητικής παρακαταθήκης του διαγωνιζόµενου
µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.». Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου ελήφθη η υπ’ αριθµ. πρωτ.
2321/13-03-2018 βεβαίωση γνησιότητας γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Γραφείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων
Αργοστολίου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η επιτροπή οµοφώνως εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 9 της διακήρυξης να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» &
«ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» να διευκρινίσουν ή να συµπληρώνουν τα πεδία του ΤΕΥ∆ που αφορούν έκαστο,
µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης (άρθρο 102 παρ. 1 του ν.4412/2016).
Σηµειώνεται ότι κατά το άρθρο 102 παρ. 5 του ν. 4412/2016 η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον
προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 102, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα
αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει προς το παρόν την λύση της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα.
Συνηµµένα: Έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (τρία -3- φύλλα)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει το παραπάνω Πρακτικού Ι
( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’ ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τσιµεντόστρωση
τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» Προϋπολογισµού
32.968,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%)
β)την ανακήρυξη ως προσωρινού µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε » ο οποίος
προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , τριάντα ένα (31 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης
Άγγελος – Παπαδάτος Νικόλαος - Ανουσάκης Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος –Ρουχωτάς Βασίλειος και Γκισγκίνης
Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 165 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)
3) την 30/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης
Α∆Α: 7Σ20ΩΕ5-ΑΒΧ
4) το από 13/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα) του εν λόγω διαγωνισµού
5) το από 22-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (β ’ απόσπασµα ) του εν λόγω διαγωνισµού
Και την εισήγηση της Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1). Εγκρίνει στο σύνολό του το Πρακτικό Ι ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’ ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ
Κουρουκλάτων» Προϋπολογισµού 32.968,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%)
2). Ανακηρύσσει
προσωρινό µειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Τσιµεντόστρωση
τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» Προϋπολογισµού
32.968,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%)την εταιρεία µε την επωνυµία
« ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε » ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό ,
τριάντα ένα (31 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου.
3) Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει.
4) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221
του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ
του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210 / 2018
Α∆Α: 7ΧΚΘΩΕ5-Π1Ω
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι ( αποσπάσµατα α’ & β’) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ»
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 16ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση
Πρακτικού Ι αποσπάσµατα α’ & β’ ) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ
Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ»
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θέτει υπόψη της Επιτροπής : α) το µε αρίθ. πρωτ. 13878/24-05-2018 διαβιβαστικό του Πρόεδρου της κ. Γεράσιµου
Φιλιππάτου µε το οποίο διαβιβάζει το από 24/04/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα) και β) το µε αρίθ. πρωτ. 17021/2706-2018 διαβιβαστικό του Πρόεδρου της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου µε το οποίο διαβιβάζει από 22-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι
(β ’ απόσπασµα ) του εν λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α’ απόσπασµα)
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ
Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ»
Προϋπολογισµού 25.692,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )
Στο Αργοστόλι στις 24 Απριλίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος,
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και
αποτελείται από τους εξής:
1. Γεράσιµος Φιλιππάτος
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
2. Λεωνίδας Παγουλάτος
ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
3. ∆ηµήτριος Στουπάς
ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών (ώρα 09:30) δεν προσήλθαν να καταθέσουν προσφορά
ενδιαφερόµενοι.
Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής
προσφορών.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για να διαπιστώσει εάν
έχουν υποβληθεί Προσφορές µε συστηµένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή ή µε κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο της.
Αφού διαπιστώθηκε η υποβολή τεσσάρων Προσφορών στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, αυτές
παρελήφθησαν από την επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα, προκειµένου να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.
Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν ως εξής:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

2

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

3

Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

4

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

Αρ. πρωτ. αίτησης
10683/23.04.2018
10765/24.04.2018/08:21
10801/24.04.2018/09:37
10808/24.04.2018/09:56

Οι φάκελοι αριθµήθηκαν µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσης τους, καταγράφηκαν ως ακολούθως τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής.

Α/Α
1

2

3

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Γεώργιος Μ. Κουράκος

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Παναγής Παπανικολάτος

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Παναγής Παπαδηµάτος

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Γεώργιος Βαγγελάτος

Τ.Ε.Υ.∆.
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Εγγυητική επιστολή
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Πάτρας αρ.
122036/18-04-2018
ποσού 514,00 €
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Πάτρας αρ.
122034/18-04-2018
ποσού 514,00 €
Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ.
212/23-04-2018 ποσού 514,00
€
Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ.
213/23-04-2018 ποσού 514,00
€

Αµέσως µετά αποσφραγίστηκαν οι Οικονοµικές Προσφορές, µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής
και ανακοινώθηκαν τα επί µέρους στοιχεία τους τα οποία καταχωρίζονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής:
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α

1
2
3
4

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.
ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.
Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ

11 %
11%
28 %
28 %

10 %
11 %
28 %
28 %

Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών και έγινε έλεγχος οµαλότητας των
οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, τέσσερα -4- φύλλα τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού).
Οι οικονοµικές Προσφορές καταχωρίζονται σε Πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.
ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

Μέση τεκµαρτή
έκπτωση
28,00 %
28,00 %
11,00 %
10,14 %

Ακολούθησε ο έλεγχος των φακέλων προσφοράς των διαγωνιζοµένων κατά τη σειρά µειοδοσίας και
διαπιστώθηκαν τα εξής:
7. Για τον διαγωνιζόµενο «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του ελέγχου
γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Α: Καταλληλότητα – α/α 1 απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω
οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 24-25).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
8. Για τον διαγωνιζόµενο «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του
ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙ – Ερώτηση ως προς την εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δήλωσε «Άνευ αντικειµένου».
Κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η εν λόγω απάντηση χρήζει διευκρίνησης ή
διόρθωσης από τον συµµετέχοντα.
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Α: Καταλληλότητα – α/α 1 απαιτείται συµπλήρωση από
τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 24-25).
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α 6
(το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά
τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της
διακήρυξης (άρθρο 22.Γ).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
9. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη
του ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α 6 (το οποίο
ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα
στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 22.Γ).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
10. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του
ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α 6 (το οποίο
ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα
στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 22.Γ).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
Για τους διαγωνιζόµενους µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» & «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ
Ε.∆.Ε.» ελήφθησαν από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΤΜΕ∆Ε οι υπ’ αριθµ. πρωτ. V/9220/24-04-2018 & V/9219/24-042018 βεβαιώσεις εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής τους αντίστοιχα.
Ακολούθως, η Επιτροπή απέστειλε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 10836/24-04-2018 έγγραφο προς το Γραφείο
Παρακαταθηκών & ∆ανείων Αργοστολίου για τον έλεγχο της γνησιότητας της εγγυητικής παρακαταθήκης των διαγωνιζόµενων
µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» & «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου
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ελήφθη η υπ’ αριθµ. πρωτ. 3719/26-04-2018 βεβαίωση γνησιότητας γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Γραφείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων Αργοστολίου (αρ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 11.111/27-04-2018).
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η επιτροπή οµοφώνως εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 9 της διακήρυξης να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συµπληρώνουν τα πεδία του
ΤΕΥ∆ που αφορούν έκαστο, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης (άρθρο 102 παρ. 1 του ν.4412/2016).
Σηµειώνεται ότι κατά το άρθρο 102 παρ. 5 του ν. 4412/2016 η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον
προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 102, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα
αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει προς το παρόν την λύση της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα.
Συνηµµένα: Έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (τέσσερα -4- φύλλα)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει το παραπάνω Πρακτικού Ι
( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’ ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
« Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρεών.» Προϋπολογισµού
31.859,00€ € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
β) την διεξαγωγή κλήρωσης µεταξύ των διαγωνιζοµένων «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» και «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε »
που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές µέσης τερµακτής έκπτωσης , ποσοστού επί τοις εκατό , είκοσι οκτώ (28 % ) επί του
προϋπολογισµού του έργου.
Μετά την διεξαγωγή της εν λόγω κλήρωσης η Πρόεδρος κατά την οποία µειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία µε την επωνυµία
« «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» προτείνει την ανακήρυξη ως προσωρινού µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία « «Χ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , είκοσι οκτώ (28 % ) επί
του προϋπολογισµού του έργου.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης
Άγγελος – Παπαδάτος Νικόλαος - Ανουσάκης Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος –Ρουχωτάς Βασίλειος και Γκισγκίνης
Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 140 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)
3) την 56/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης
Α∆Α: Ω4ΝΟΩΕ5-03Θ
4) το από 24/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα) του εν λόγω διαγωνισµού
5) το από 22-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (β ’ απόσπασµα ) του εν λόγω διαγωνισµού
Και την εισήγηση της Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1). Εγκρίνει στο σύνολό του το Πρακτικού Ι ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’ ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου« Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε
Πυλαρεών.» Προϋπολογισµού 31.859,00€ € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
2). Ανακηρύσσει προσωρινό µειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
στον Οικισµό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρεών.» Προϋπολογισµού 31.859,00€ €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) την εταιρεία µε την επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» η οποία προσέφερε µέση
τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , είκοσι οκτώ (28 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου.
3) Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει.
4) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221
του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ
του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 211 / 2018
Α∆Α: 6Ι1ΤΩΕ5-8 Η0
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι ( αποσπάσµατα α’ & β’) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΡΑΖΑΤΩΝ»
Στο Σηµείο αυτό ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ από την συζήτηση και την ψηφοφορία του επόµενου θέµατος.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ και αυτή από την συζήτηση και την ψηφοφορία για το επόµενο θέµα και
απουσία του Α/Προέδρου κ. Μιχαλάτου µετά από κλήρωση µεταξύ των ισοψηφούντων Μελών της Επιτροπής κ. κ.
Ανουσάκη –Παπαδάτου και Παπαναστασάτου ο Προεδρεύων συµβουλος κ. Παπαναστασάτος Γεράσιµος εισηγούµενος το
15ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού Ι (αποσπάσµατα α’ & β’ ) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη
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αναδόχου του έργου ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ» θέτει υπόψη της
Επιτροπής : α) το µε αρίθ. πρωτ. 13878/24-05-2018 διαβιβαστικό του Πρόεδρου της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου µε το οποίο
διαβιβάζει το από 27/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα) και β) το µε αρίθ. πρωτ. 17021/27-06-2018 διαβιβαστικό του
Πρόεδρου της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου µε το οποίο διαβιβάζει από 22-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (β ’ απόσπασµα ) του εν
λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α’ απόσπασµα)
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ»
Προϋπολογισµού 45.411,50 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24% )
Στο Αργοστόλι στις 27 Μαρτίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος,
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και
αποτελείται από τους εξής:
1. Γεράσιµος Φιλιππάτος
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
2. Λεωνίδας Παγουλάτος
ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
3. ∆ηµήτριος Στουπάς
ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.
Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών (ώρα 09:30) προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά κατά σειρά
οι ακόλουθοι ενδιαφερόµενοι:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

Γεώργιος Κουράκος

2

Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

Παναγής Παπαδηµάτος

Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής
προσφορών.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για να διαπιστώσει εάν
έχουν υποβληθεί Προσφορές µε συστηµένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή ή µε κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο της.
Αφού διαπιστώθηκε η υποβολή µίας Προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, αυτή παρελήφθη από
την επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα, προκειµένου να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.
Η προσφορά που παρελήφθη καταχωρήθηκε ως εξής:
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

Αρ. πρωτ. αίτησης
8430/27.03.2018/09:55

Οι φάκελοι αριθµήθηκαν µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσης τους, καταγράφηκαν ως ακολούθως τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής.
Α/Α
1

2

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Γεώργιος Μ. Κουράκος

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Παναγής Παπαδηµάτος

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Γεώργιος Βαγγελάτος

Τ.Ε.Υ.∆.
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Εγγυητική επιστολή
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Πάτρας αρ.
121945/08-03-2018
ποσού 732,00 €
Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ.
167/26-03-2018 ποσού 732,00
€
Τ.Π.∆. Αργοστολίου αρ.
171/27-03-2018 ποσού 736,00
€

Αµέσως µετά αποσφραγίστηκαν οι Οικονοµικές Προσφορές, µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής
και ανακοινώθηκαν τα επί µέρους στοιχεία τους τα οποία καταχωρίζονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής:

683

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1
2
3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.
Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΑ

1%
4%
5%

1%
4%
5%

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
1%
4%
5%

Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών και έγινε έλεγχος οµαλότητας των
οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, τρία -3- φύλλα τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού).
Οι οικονοµικές Προσφορές καταχωρίζονται σε Πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:
Α/Α
1
2
3

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.
Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.

Μέση τεκµαρτή
έκπτωση
5,00 %
4,00 %
1,00 %

Ακολούθησε ο έλεγχος των φακέλων προσφοράς των διαγωνιζοµένων κατά τη σειρά µειοδοσίας και
διαπιστώθηκαν τα εξής:
11. Για τον διαγωνιζόµενο «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του
ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙ – Ερώτηση ως προς την εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δήλωσε «Άνευ αντικειµένου».
Κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η εν λόγω απάντηση χρήζει διευκρίνησης ή
διόρθωσης από τον συµµετέχοντα.
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙΙΙ – Σκελος Γ – Ερώτηση ως προς την διάπραξη σοβαρού
επαγγελµατικού παραπτώµατος (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον
εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 22).
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Α: Καταλληλότητα – α/α 1 (το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο)
απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα στην
Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 24-25).
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια – α/α 6
(το οποίο ήταν ασυµπλήρωτο) απαιτείται συµπλήρωση από τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά
τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 28) και τους όρους της
διακήρυξης (άρθρο 22.Γ).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
12. Για τον διαγωνιζόµενο «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του ελέγχου
γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και διαπιστώθηκε ότι:
•
Στο πεδίο του ΤΕΥ∆ – Μέρος ΙV – Σκέλος Α: Καταλληλότητα – α/α 1 απαιτείται συµπλήρωση από
τον εν λόγω οικονοµικό φορέα κατά τα αναγραφόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (σελ. 24-25).
Συνεπώς η προσφορά στην παρούσα φάση δεν µπορεί να κριθεί ως προς το παραδεκτό ή µη.
13. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.» η προσφορά ελέγχθηκε (µε την επιφύλαξη του
ελέγχου γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) και κρίθηκε παραδεκτή.
Για τον διαγωνιζόµενο µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.∆.Ε.» ελήφθη από την ηλεκτρονική
πλατφόρµα του ΤΜΕ∆Ε η υπ’ αριθµ. πρωτ. V/7630/27-03-2018 βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής
του.
Ακολούθως, η Επιτροπή απέστειλε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 8469/27-03-2018 έγγραφο προς το Γραφείο
Παρακαταθηκών & ∆ανείων Αργοστολίου για τον έλεγχο της γνησιότητας της εγγυητικής παρακαταθήκης των διαγωνιζόµενων
µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» & «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου
ελήφθη η υπ’ αριθµ. πρωτ. 2785/27-03-2018 βεβαίωση γνησιότητας γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Γραφείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων Αργοστολίου (αρ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 8991/02-04-2018).
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η επιτροπή οµοφώνως εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 9 της διακήρυξης να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» &
«Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» να διευκρινίσουν ή να συµπληρώνουν τα πεδία του ΤΕΥ∆ που αφορούν έκαστο, µέσα σε εύλογη
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προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης (άρθρο 102 παρ. 1 του ν.4412/2016).
Σηµειώνεται ότι κατά το άρθρο 102 παρ. 5 του ν. 4412/2016 η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον
προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 102, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα
αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει προς το παρόν την λύση της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα.
Συνηµµένα: Έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (τρία -3- φύλλα)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο Προεδρεύων σύµβουλος κ. Παπαναστασάτος Γεράσιµος προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει το παραπάνω
Πρακτικού Ι ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’ ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Βελτίωση
βατότητας δρόµου στη θέση ΜΙΛΙ Οικισµού Ραζάτων» Προϋπολογισµού 36.662,18 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
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β)την ανακήρυξη ως προσωρινού µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε » ο οποίος
προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , πέντε (5 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου.
Ο κ. Ρουχωτάς Βασίλειος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης Άγγελος
Παπαδάτος Νικόλαος - Ανουσάκης Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 352 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)
3) την 38/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης
Α∆Α: Ψ4ΧΘΩΕ5-Ι2Ρ
4) το από 27/04/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα) του εν λόγω διαγωνισµού
5) το από 22-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (β ’ απόσπασµα ) του εν λόγω διαγωνισµού
Και την εισήγηση της Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1). Εγκρίνει στο σύνολό του το Πρακτικού Ι ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’ ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόµου στη θέση ΜΙΛΙ Οικισµού Ραζάτων» Προϋπολογισµού 36.662,18
Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
2). Ανακηρύσσει προσωρινό µειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόµου στη
θέση ΜΙΛΙ Οικισµού Ραζάτων» Προϋπολογισµού 36.662,18 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ) την εταιρεία µε την επωνυµία « ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε » ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή
έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , πέντε (5 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου.
3) Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει.
4) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221
του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ
του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Στη συνέχεια κοινοποιείται η παρούσα απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε
ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Γκισγκίνης Νικόλαος
Παπαδάτος Νικόλαος
Παπαναστασάτος Γεράσιµος
Ανουσάκης Νικόλαος
Μινέτος ∆ιονύσιος
Ρουχωτάς Βασίλειος
Kωνσταντάκης Άγγελος

Σοφία Γαρµπή
Α /∆ήµαρχος Οικονοµικών
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