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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 

                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της 21 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  18 η  Ιουλίου 2017 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  την 18 η  Ιουλίου   του έτους 2017, ηµέρα   Τρίτη  και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  21877/ 14-07-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι    (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                                       Κουρκουµέλης Ηλίας                                                      
2.   Ανουσάκης Νικόλαος  (Αποχώρησε αµέσως µετά την έναρξη της συνεδρίασης)                    
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                  
4.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                             Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                       
5. Κωνσταντάκης Άγγελος  
6. Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                           

  ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    165/ 2017                                                             Α∆Α: Ω1ΜΕΩΕ5-374 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια  εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» 
                                                 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει τον 
λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  εισηγούµενος   το    9ο  

θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση  2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια  
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής προς 
έγκριση το µε αριθµ. πρωτ. 21356/ 10-07-2017  Πρακτικό  για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αργοστόλι: 10.07.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                               Aριθ.Πρωτ.: 21356 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 
2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια εξοπλισµού 

παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 
Σήµερα 10.07.2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του 

∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016(36/2017) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 21335/2017 πρόσκληση του  Προέδρου της, 
αποτελούµενη από τους: 
1.Μαντζουράτος Θεόδωρος, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 
21334/10-07-2017, Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για το διαγωνισµό για την Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, και  ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφού τα έλεγξαν και τα 
µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 218/14518/17-05-2017 διακήρυξης(άρθρο 
11) και αναλυτικά: 

 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα 
από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 
ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι 
ενήµερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και πιστοποιητικά (βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης,  
(4) Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
της σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της 
σχετικής ειδοποίησης 

  Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την 218/14518/17-05-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 

  β)την αριθ.  8/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών 
 γ)την αριθ. 96/2017 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκε η  αριθ. 8/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 δ)την αριθ. 14544/18-05-2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
 ε)την αριθ. 106/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι 
όροι δηµοπράτησης του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» 
 στ)την αριθ. 148/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε 
στο σύνολό του το το µε αρίθµ.πρωτ. 16722/31-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» και αφετέρου 
κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 8/2017 Μελέτης, είχε 
πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη τόσο η προηγούµενη εµπειρία του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς(διενέργεια τεσσάρων διαγωνισµών για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών  των 
∆.Ε. Αργοστολίου, Πυλάρου, Σάµης και ∆ηµ. Σχολείου Τ.Κ. ∆ιλινάτων )όσο και οι πλέον χαµηλές τιµές, 
 η)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»του διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,, ήταν 
πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 218/14518/17-05-2017διακήρυξης 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
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Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»     για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ, Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  
για την Προµήθεια  εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Λειβαθούς    και την ανακήρυξη   
οριστικού  ανάδοχου , την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 9,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, 
ήτοι 2.538,90€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 31.832,17 €, 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μιχαλάτος Θεόφιλος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   96 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση  Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  

3) την  106/ 9-05-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων (Α∆Α: 

6Θ55ΩΕ5-ΗΨ5) . 
4) το µε αρίθµ.  16722/31-05-2017  Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (148/2017 απόφ. Οικον.) 
5) το µε αρίθµ. 21356/10-07-2017   2ο Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ.  21356/10-07-2017  Πρακτικό της Επιτροπής του 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 34.980,40 € 
(Έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης)  .  
2.Ανακηρύσσει  οριστικό     ανάδοχο για την Προµήθεια εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς    την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 9,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, 
ήτοι 2.538,90 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 31.832,17 €, 
3.  Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται, σε κάθε προσφέροντα εκτός του οριστικού  αναδόχου .  
 

4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, 

προσκαλείται  ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   166  / 2017                                                                   Α∆Α: 7Ι27ΩΕ5-6ΚΞ      

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στο αναπληρωµατικό Μέλος της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  
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κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το 10 ο  θέµα  ηµερήσιας διάταξης  «  Έγκριση 2ου 

Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.20702/ 4-07-2017 Πρακτικό    το οποίο αναλυτικά έχει 
 ως εξής: 
 

 
 
                           Αργοστόλι:  04.07.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  20702 

 

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

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  για το έτος 2017(Ν 
4412/2016). Αρ. αποφ: 277/2016(37/2017)  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ(2Ο) Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 04.07.2017, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12:45 , στο Γραφείο  Προµηθειών 

του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 20691/04-07-2017 γραπτής πρόσκλησης του  
Αναπληρωτή Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 277/2016(37/2017) Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον συνοπτικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
17081/274/02-06-2017 διακήρυξης του του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» για το έτος 2017» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
 

2. Τακτικό Μέλος Ελευθεράτου Αικατερίνη 
 
 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Παγώνης ∆ιονύσιος  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 17081/274/02-06-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία  

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  
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β)την αριθ. 153/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 19252/21-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην υπ. Αριθ. 17081/274/02-06-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την υπηρεσία  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,την Τετάρτη 21/06/2017  και ώρα 11:00 π.µ.. ,στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 4η Ιουλίου και ώρα 
12:45 µ.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.: 20691/04-07-2017) προς τα µέλη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Επισηµαίνεται ότι τα «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 17081/274/02-06-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

β)την υπ. αριθµ. 153/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 19252/21-06-2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 20691/04-07-2017 γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα 
µέλη αυτής, 

δ)τα µε αριθ. πρωτ. 20680/04-07-2017 προσκοµιθέντα, από τον προσωρινό ανάδοχο, 
δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αριθ. 19224/21-06-2017 
προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

 
1ον) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:20680/04-

07-2017) της προσφοράς µε αριθ. πρωτ. 19224/21-06-2017, ήτοι της εταιρείας  µε την επωνυµία 
.«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

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

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

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

∆)αριθ. 502/20-06-2017 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς µε το οποίο 
πιστοποιείται ότι η εταιρεία  µε την επωνυµία .«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» είναι γραµµένη στα µητρώα 
του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα µε αριθ. πρωτ.: 20680/04-07-2017, παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
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γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
που διενεργήθηκε την 21η Ιουνίου 2017 ,στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα 
µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ) την υπ. αριθµ. 153/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 19252/21-06-2017, 1ο  Πρακτικό της Επιτροπής  

στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των, µε αριθ. πρωτ. 20680/04-07-2017, προσκοµισθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.: 19224/21-06-2017,της εταιρείας µε την 
επωνυµία .«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, της εταιρείας  µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 α) EΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

   
   

  β)ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Aκριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο 
Με εντολή ∆ηµάρχου 
Αργοστόλι 04/07/2017 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω 
Πρακτικού του ∆ιαγωνισµού(ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
β). Την ανακήρυξη οριστικού   αναδόχου, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 3% , ήτοι έκπτωση 1.352,18€ , και 
συνολική προσφορά 43.720,41€(χωρίς ΦΠΑ) και 54.213,31€(µε ΦΠΑ). 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος καταψηφίζει την εισήγηση  διότι θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή που κάνει η 
∆ηµοτική Αρχή είναι παραβίαση του νόµου. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση διότι η λέξη διαγωνισµός για την 
∆ηµοτική Αρχή δεν σηµαίνει τίποτα εφόσον  ξεκινώντας από τις µελέτες και µέσα από όλες τις 
διαδικασίες που γίνονται πριν –κατά και µετά τους διαγωνισµούς αποδεικνύεται  ότι γίνονται µόνο 
τύποις  (λειτουργία σπηλαίων , λειτουργία αγκυροβολίου   Αγίας Ευφηµίας – µε τι προσωπικό 
λειτουργούν –συµβάσεις κ.λ.π.) 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Παπαδάτος Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
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2) Την   155 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  132/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: 649ΩΩΕ5-ΨΧ6 ) 
4) το  µε αρίθµ. 19252 /21 -06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) το µε αρίθ. 20702/4-07-2017    2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ.20702/4-07-2017   Πρακτικό της Επιτροπής(έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης)  του  Συνοπτικού  διαγωνισµού , µε έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» µε  
ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εκτιµάται στο ποσό των 
45.072,59 € πλέον Φ.Π.Α. 10.817,42 € ευρώ, δηλαδή 55.890,01 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
2. Ανακηρύττει   οριστικό   ανάδοχο, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε έκπτωση επί 
του προϋπολογισµού της Μελέτης 3% , ήτοι έκπτωση 1.352,18€ , και συνολική προσφορά 43.720,41€  
(χωρίς ΦΠΑ) και  54.213,31€   (µε ΦΠΑ). 
3. Η απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες εκτός του οριστικού αναδόχου. 
4.Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της παρούσας 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. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    167 / 2017                                                           Α∆Α: ΨΟΠ7ΩΕ5-9ΑΛ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του  ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποΐας, ζαχαροπλαστικής 
και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης ως τον Οκτώβριο 2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ.∆Η.ΚΕ  και του κοινωνικού παντοπωλείου του Ο.Κ.Α.Π για χρονικό διάστηµα ενός έτους 
από την υπογραφή της ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο   της Επιτροπής  του  ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποΐας, ζαχαροπλαστικής 
και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης ως τον Οκτώβριο 2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ.∆Η.ΚΕ  και του κοινωνικού παντοπωλείου του Ο.Κ.Α.Π για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους από την υπογραφή της ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων». 
κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το 11 ο εν λόγω  θέµα  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.20941/ 6-07-2017 Πρακτικό    το οποίο αναλυτικά έχει 
 ως εξής: 
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
                           Αργοστόλι:  06.07.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  20941 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

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

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  

Προµηθειών για το έτος 2016(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 276/2016(36/2017)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προµήθεια νερού, 
µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  
ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 6.7.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 , στο Γραφείο  
Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 20751/05-07-2017 
γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 
276/2016(36/2017) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις  οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν 
στον µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 42691 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 272/17001/02-06-2017 
διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που 
είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   
για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάςκαι των Ν.Π.∆.∆.  του,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 272/17001/02-06-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον εν 

λόγω διαγωνισµό,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει αυτόν,  
β)την αριθ. 154/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη η υπ. αριθµ. 24/2017 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών για 
την προµήθεια «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των 
κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 
υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», 

γ)την µε αριθ. πρωτ. (εισερχοµένων του ∆ήµου Κεφαλονιάς)20868/05-07-2017 
Προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

δ) το από 6/7/2017 µε αριθ. πρωτ.(εισερχοµένων του ∆ήµου Κεφαλονιάς) 20940/06-
07-2017, έγγραφο του  Κου Απόστολου Φραντζέσκου ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 

οµοφώνως αποφάσισε, όπως πέραν της µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68861, κατατεθείσης 
προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» κάνει αποδεκτή και την µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ  68858 κατατεθείσα προσφορά της 
εταιρείας µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 272/17001/02-06-2017  διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των 
κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 
υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό 
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 42691.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ήταν η 6η 
Ιουλίου και ώρα 10:30 π.µ. σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 της αριθ. 272/17001/02-06-2017 
∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω 
διαγωνισµού εκκίνησε στις 10:30 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 42691 και διαπίστωσε 
ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και 
αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται 
στη συνέχεια, προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές:   

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα 
Υποβολής προσφοράς 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 30/06/2017,16:54:24 68861 
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Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας:1ον) δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο της ηλεκτρονικά κατατεθειµένης προσφοράς(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ:68861) 
& 2ον) ) δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο της µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68858, 
κατατεθειµένης, στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, προσφοράς(αριθ.πρωτ. 
εισερχοµένων του ∆ήµου:20568/05-07-2017).  

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

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία: 1ον) η προσφορά µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68861 
αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» και ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά»   µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της & 2ον) η προσφορά µε 
α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68858(σύµφωνα µε το αριθ. 20940/06-07-2017 έγγραφο του ΕΣΗ∆ΗΣ) 
αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» και ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά»   µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της .  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68861 και την 
αποσφράγιση της προσφοράς µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68858, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  

α)  έχει υποβληθεί στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά, µε α/α προσφοράς:68861(α/α 
ΕΣΗ∆ΗΣ) για την Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των 
κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την 
υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων ( Οµάδα 12 της αριθ. 
272/17001/02-06-2017 ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των νοµικών 
του προσώπων(ΚΕ∆ΗΚΕ & ΟΚΑΠ) 

β) έχει υποβληθεί στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:68858(α/α 
ΕΣΗ∆ΗΣ) για την 272/17001/02-06-2017 ( Οµάδες 1-12 της αριθ. 273217001/02-06-2017 
∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των νοµικών του 
προσώπων(ΚΕ∆ΗΚΕ & ΟΚΑΠ) 

από τους παρακάτω προµηθευτές και οι προσφορές των οποίων είχαν λάβει από το 
σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , 
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 

30/06/2017,16:54:24 68861 

2 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

05/07/2017(20868/05-07-2017 68858 

 
γ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της ατοµικής επιχείρησης  µε την 

επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 
272/17001/02-06-2017 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 22576/28-06-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆(ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ποσού 2825,60€, 2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) τα 
λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της  αριθ. 272/17001/02-06-2017 διακήρυξης, 4) Τεχνική 
Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος, 

δ) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 272/17001/02-06-2017 ∆ιακήρυξη, 
ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1) 22578/28-06-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆(ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ποσού 2960,74€, 2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3)  
τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της  αριθ. 272/17001/02-06-2017  διακήρυξης, 4) 
Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος 

ε)ο υποφάκελος της οικ. προσφοράς µε α/α συστήµατος 68861 της ατοµικής 
επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» , αφενός αφορούσε 
τις ανάγκες του Νοµικού προσώπου ΟΚΑΠ(οµάδα 12) και αφετέρου ανήλθε στο ποσό των 
11.491,992  (µε ΦΠΑ)  και ποσοστό έκπτωσης 1,2807% 

 στ)ο υποφάκελος της οικ. προσφοράς µε α/α συστήµατος 68858  της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφενός αφορούσε το σύνολο των οµάδων της 
αριθ. 272/17001/02-06-2017  διακήρυξης και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των 
Νοµικών του Προσώπων, ΚΕ∆ΗΚΕ & ΟΚΑΠ, και αφετέρου ανήλθε στο ποσό των 
121.152,28€(χωρίς ΦΠΑ) & 150.228,83€(µε ΦΠΑ) και µε συνολικό ποσοστό έκπτωσης 
17,1962% και αναλυτικά ως εξής: 
1)η προσφορά για τις οµάδες 1-6(∆ήµος Κεφαλλονιάς) ανήλθε στο ποσό των 129.840,60€(µε 
ΦΠΑ) 
2) η προσφορά για τις οµάδες 7-11(ΚΕ∆ΗΚΕ) ανήλθε στο ποσό των 8.365,19€(µε ΦΠΑ) & 
3)η προσφορά για την οµάδα 12(ΟΚΑΠ) ανήλθε στο ποσό των 12.022,99€(µε ΦΠΑ)   

ζ)η ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 
κατέθεσε (µε τον αριθ.20547/03-07-2017 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της 
αριθ. 272/17001/02-06-2017 ∆ιακήρυξης, 

η) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε (µε τον 
αριθ.20868/05-07-2017 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της αριθ. 272/17001/02-
06-2017 ∆ιακήρυξης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, 
µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   
2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεµάτων» τους κάτωθι : 
1) Tην εταιρεία µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 
προσφοράς 68858) µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  αριθ. 24/2017 Μελέτης, 
17,1962% , ήτοι συνολική προσφορά) 138.205,85 €(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 
11(∆ήµος Κεφαλλονιάς & ΚΕ∆ΗΚΕ) της αριθ. 272/17001/02-06-2017 ∆ιακήρυξης, και 
αναλυτικά ως εξής:  
α)προσφορά 129.840,60€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 6(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 
& 
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β) προσφορά  8.365,19€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 7 έως και 11(ΚΕ∆ΗΚΕ)  
2)Την  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 
µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68861 για την οµάδα 12 (ΟΚΑΠ) µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  
αριθ. 24/2017 Μελέτης, 1,2807% , ήτοι συνολική προσφορά των 11.491,992€ (µε ΦΠΑ) » 
 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   
   

  
β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω 
Πρακτικού του ∆ιαγωνισµού &  
β)Την ανακήρυξη ως προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που 
είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   
για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» τους κάτωθι : 
1) Tην εταιρεία µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 
προσφοράς 68858) µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  αριθ. 24/2017 Μελέτης, 
17,1962% , ήτοι συνολική προσφορά) 138.205,85 €(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 
11(∆ήµος Κεφαλλονιάς & ΚΕ∆ΗΚΕ) της αριθ. 272/17001/02-06-2017 ∆ιακήρυξης, και 
αναλυτικά ως εξής:  
α)προσφορά 129.840,60€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 6(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 
& 
β) προσφορά  8.365,19€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 7 έως και 11(ΚΕ∆ΗΚΕ)  
2)Την  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 
µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68861 για την οµάδα 12 (ΟΚΑΠ) µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  
αριθ. 24/2017 Μελέτης, 1,2807% , ήτοι συνολική προσφορά των 11.491,992€ (µε ΦΠΑ) » 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει το κοµµάτι του ∆ιαγωνισµού που αφορά τον 
ΟΚΑΠ για το υπόλοιπο έχουν εκφράσει την άποψή τους ως προς την µελέτη του ∆ιαγωνισµού 
γιαυτό δεν το ψηφίζουν. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Παπαδάτος Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος 
και Μιχαλάτος Θεόφιλος.               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   154 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  130/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: 66ΟΞΩΕ5-Η09 ) 
4) το  µε αρίθµ. 20941 /6 -07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
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                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ.20941/6-07-2017   Πρακτικό της Επιτροπής  του ηλεκτρονικού 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την «Προµήθεια 
νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους 
από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» συνολικού 
προϋπολογισµού 181.427,49 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%&13% και 148.037,17€ χωρίς ΦΠΑ 24%&13%, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
 

2. Ανακηρύττει  προσωρινούς  αναδόχους  για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που 
είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   
για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» τους κάτωθι : 
1) Tην εταιρεία µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 
προσφοράς 68858) µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  αριθ. 24/2017 Μελέτης, 
17,1962% , ήτοι συνολική προσφορά) 138.205,85 €(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 
11(∆ήµος Κεφαλλονιάς & ΚΕ∆ΗΚΕ) της αριθ. 272/17001/02-06-2017 ∆ιακήρυξης, και 
αναλυτικά ως εξής:  
α)προσφορά 129.840,60€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 6(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 
& 
β) προσφορά  8.365,19€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 7 έως και 11(ΚΕ∆ΗΚΕ)  
2)Την  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 
µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68861 για την οµάδα 12 (ΟΚΑΠ) µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  
αριθ. 24/2017 Μελέτης, 1,2807% , ήτοι συνολική προσφορά των 11.491,992€ (µε ΦΠΑ) » 
 
3)Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους προσφέροντες εκτός από τους προσωρινούς αναδόχους. 
4. Καλούνται οι ως άνω προσωρινά ανάδοχοι εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από  την σχετική  
ηλεκτρονική ειδοποίησή   να υποβάλλουν   επίσης ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος σε  µορφή  
αρχείου   Pdf φάκελο µε τίτλο«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 της  272/17001/2-06-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται εντός τριών ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη 
µορφή στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   168  / 2017                                                               Α∆Α: 7Ξ1ΗΩΕ5-ΖΑΠ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του  ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2017 ∆.Ε Αργοστολίου και των 
Νοµικών του Προσώπων» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο   της Επιτροπής  του  ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2017 ∆.Ε Αργοστολίου και των Νοµικών του Προσώπων» 
κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το 12 ο εν λόγω  θέµα  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.20942/ 6-07-2017 Πρακτικό    το οποίο αναλυτικά έχει 
 ως εξής: 
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                           Αργοστόλι:  06.07.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  20942 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

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

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το 

έτος 2016(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 276/2016(36/2017)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 6.7.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 20752/05-07-2017 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου 
της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016(36/2017) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις  οικονοµικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 42692 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
273/17002/02-06-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάςκαι των Ν.Π.∆.∆.  του,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 153/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη η υπ. αριθµ. 23/2017 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών για την 
προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την 
προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον 
αριθµό 42692.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ήταν η 6η Ιουλίου 
και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 της αριθ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξης του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού εκκίνησε στις 10:00 
π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 42692 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός 
ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί 
εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους 
παρακάτω προµηθευτές:   

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ELDON’S HELLAS,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

30/06/2017,17:41:39 68390 

 
2 

∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

30/06/2017,15:04:54 68524 

3 ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 01/07/2017,00:16:35 68531 

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

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

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

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 10, αριθ. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξης), 
αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

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

προσφοράς:68390(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ( Οµάδα 1 της αριθ. 273/17002/02-06-2017 
∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

β) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α 
προσφοράς:68524(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την 273/17002/02-06-2017 ( Οµάδα 1 της αριθ. 273/17002/02-06-
2017 ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

γ) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α 
προσφοράς:68531(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την 273/17002/02-06-2017 ( Οµάδα 1 της αριθ. 273/17002/02-06-
2017 ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

 από τους παρακάτω προµηθευτές και οι προσφορές των οποίων είχαν λάβει από το 
σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 
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 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

1 ELDON’S HELLAS,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

30/06/2017,17:41:39 68390 

 
2 

∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

30/06/2017,15:04:54 68524 

3 ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

01/07/2017,00:16:35 68531 

 
δ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία 

«ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 8407070438 εγγυητική επιστολή συµµετοχής τηςΕΤΕ(ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
840 ποσού 469,31€, 2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) τα λοιπά οριζόµενα 
στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της  αριθ. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξης, 4) Τεχνική Προσφορά η οποία 
συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 

ε) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία 
«∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»   ήταν 
πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 737219/18-01-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 1.102.00€, 2) 
Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 
4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3)  τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της  αριθ. 
273/17002/02-06-2017  διακήρυξης, 4) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος 

στ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 273/17002/02-06-2017 
∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 22435/17-01-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 1.525,66€, 2) 
Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 
4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της  αριθ. 
273/17002/02-06-2017 διακήρυξης, 4) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 
 

ζ)η εταιρεία µε την επωνυµία «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» κατέθεσε (µε τον αριθ.20541/03-07-2017 φάκελο) 
εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της αριθ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξης, 

θ) η εταιρεία µε την επωνυµία «ELDON’S HELLAS,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέθεσε (µε τον αριθ.20647/04-07-2017 φάκελο) 
εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της αριθ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξης, 
 ι) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.» κατέθεσε (µε τον 
αριθ.20707/04-07-2017 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της αριθ. 273/17002/02-06-
2017 ∆ιακήρυξης, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 1)Τη συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής 
προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθµ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τους 
Προµηθευτές, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά και  µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, των 
οποίων οι προσφορές παρουσιάστηκαν πλήρεις βάσει της   αριθ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξης  
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 2) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός  για την προµήθεια καυσίµων (Οµάδα2,3,4,5,6,7,8) -
άρθρο 2 της αριθ. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξης- για τα νοµικά πρόσωπα στην ∆Ε Αργοστολίου 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω 

Πρακτικού του Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  µειοδοτικού  διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για 

την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 

127.790,58 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 103.056,91€ χωρίς ΦΠΑ 24% µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 

άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

β) Τη συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
αριθµ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τους Προµηθευτές, οι οποίοι 
κατέθεσαν προσφορά και  µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, των οποίων οι προσφορές 
παρουσιάστηκαν πλήρεις βάσει της   αριθ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξης  
γ0 Την κήρυξη  ΑΓΟΝΟΥ  του  εν λόγω διαγωνισµού   για την προµήθεια καυσίµων 
(Οµάδα2,3,4,5,6,7,8) -άρθρο 2 της αριθ. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξης- για τα νοµικά πρόσωπα 
στην ∆Ε Αργοστολίου. 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Παπαδάτος Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος              
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   153 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  131/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: 69Ν9ΩΕ5-1ΚΩ  ) 
4) το  µε αρίθµ. 20942 /6 -07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ.20942/6-07-2017   Πρακτικού του Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  
µειοδοτικού  διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 127.790,58 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 
103.056,91€ χωρίς ΦΠΑ 24% µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
 
2. Τη συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
αριθµ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τους Προµηθευτές, οι οποίοι 
κατέθεσαν προσφορά και  µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, των οποίων οι προσφορές 
παρουσιάστηκαν πλήρεις βάσει της   αριθ. 273/17002/02-06-2017 ∆ιακήρυξης . 
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3. Κηρύττει  ΑΓΟΝΟ το ∆ιαγωνισµό  για την προµήθεια καυσίµων (Οµάδα 2,3,4,5,6,7,8) -άρθρο 2 της 
αριθ. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξης- για τα Νοµικά Πρόσωπα στην ∆Ε Αργοστολίου. 
 
4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους προσφέροντες .  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     169 /  2017                                                 Α∆Α: ΩΓΣ0ΩΕ5-∆Τ7 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει 
τον λόγο στον Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω : 
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και 
έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 
γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον 
οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, 
εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι 
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, 
αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 
Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 
80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του 
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική 
Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  
οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που 
ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 
250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-
5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) 
των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του 
Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

535 10/07/2017 930,00 

Υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού 
συµµόρφωσης των εγκαταστάσεων σε 
τρεις (3) παιδικές χαρές µε τα 
Πρότυπα ασφαλείας από 
∆ιαπιστευµένο Φορέα ελέγχου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 3 της 
ΥΑ 28492/ΦΕΚ 931/Β/2009 35.6262.11 9.140,00 

536 10/07/2017 500,00 
Προµήθεια ειδών σήµανσης και 
ασφαλείας 30.6699.02 1.071,00 
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537 10/07/2017 2.083,20 
Συντήρηση και επισκευή 
ακτοκαθαριστή. 70.6263.01 16,80 

538 10/07/2017 1.678,21 Ανταλλακτικά ακτοκαθαριστή. 70.6671.01 21,79 

539 10/07/2017 210,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων 10.6264 4.414,20 

541 10/07/2017 615,00 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό 
,ΦΑΞ κ.λ.π) 10.7135.00 1.185,00 

542 11/07/2017 2.000,00 Προµήθεια εγγυητικών επιστολών 00.6312.02 0,00 

545 13/07/2017 783,50 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 30.6671.01 4.216,50 

546 13/07/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΓΡΙΖΑΤΩΝ 35.6262.18 14.952,04 

547 17/7/2017 341,00 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 9816/2016 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΑΓΤ.ΙΩΑΝΝΗ-ΧΑΒΡΙΑΤΑ ΤΚ 
ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ 30. 6462 2.457,94 

548 17/7/2017 259.591,43 

∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης 
ΓΕΦΥΡΑ - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ 
)- 5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 64.7336.01 53.073,76 

549 17/7/2017 60,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 
(Μετακίνηση δικηγόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς στην Πάτρα 
20/07/2017). 70. 6462 2.560,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει τις αρίθ. 535-546-547 & 549/2017 προτάσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και συµπληρώνει ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις δαπανών  που θα 
µπορούσαν να εγκρίνουν αλλά διαφωνούν µε τον τρόπο εκτέλεσης τους (απευθείας 
αναθέσεις) 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  –Παπαδάτος 
Νικόλαος 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

του Προϋπολογισµού 2017. 

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 
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  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      
σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  170 / 2017                                                                    Α∆Α: 60ΕΓΩΕ5-379                  
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  7 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  
αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 
67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος 
και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο 
αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την 
ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης 
ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος 
του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   
δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
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Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

151 11/07/2017 610,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 

155 14/07/2017 1.200,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 

156 17/7/2017 3.320,00 Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων 

158 18/07/2017 

    

186,00 

Δαπάνες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

μετεγκατάστασης πυροσβεστικού κλιμακίου Παλλικής. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Μιχαλάτος  Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τα  156 & 158/2017 αιτήµατα.  

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  –Παπαδάτος 
Νικόλαος 

το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14),  

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 

των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 

  τις παραπάνω δαπάνες  

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

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

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     171 /  2017                                                  Α∆Α: Ω9Φ5ΩΕ5-Θ1Χ 

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών για την Προµήθεια: µε τίτλο :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» µε κωδικό MIS 5001348 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει 
τον λόγο στον Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  14 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: Συγκρότηση 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών για την 
Προµήθεια: µε τίτλο :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» µε κωδικό MIS 5001348 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την 
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από 12-07-2017 εισήγηση του για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής 
:Αργοστόλι :12/07/2017 

Αριθ.Πρωτ.: ∆.Υ. 
Eισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 
αξιολόγησης προσφορών για την Προµήθεια: µε τίτλο :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ» µε κωδικό MIS 5001348 ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016). 
 
Από τις 8 Αυγούστου 2016, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4412/2016, καταργήθηκε όλο το 
πλαίσιο συµβάσεων που έως σήµερα γνωρίζαµε και τηρούσαµε, και πρέπει να συγκροτηθούν 
τα νέα γνωµοδοτικά όργανα που ορίζονται στο άρθρο 221 του νόµου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 221του Ν. 4412/2016 παρ. 1 και 3 για την διενέργεια ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς συγκροτείται µε απόφαση του 
αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου επιτροπή για την διενέργεια ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και αξιολόγησης προσφορών. Το όργανο αυτό µεταξύ άλλων εισηγείται για όλα τα θέµατα στο 
πλαίσιο σύναψης δηµοσίων συµβάσεων , ελέγχει και αξιολογεί προσφορές, εισηγείται τον 
αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία και γνωµοδοτεί για κάθε 
άλλο θέµα που ανακύπτει κατά την διαδικασία ανάθεσης. Συνδυαστικά µε την παρ. 7 του 
άρθρου 221 του νόµου που ορίζει ότι στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος 
άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του Μητρώου του άρθρου 344, είναι ξεκάθαρο ότι η 
συγκρότηση και λειτουργία των όποιων γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει 
µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η 
σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
ΣΥΝΕΠΩΣ, ο κάθε φορέας µπορεί να προχωρήσει στη συγκρότηση των γνωµοδοτικών 
οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, είτε σε ετήσια 
βάση ad hoc για µία ή περισσότερες συµβάσεις.  
Για την επιλογή των µελών συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές 
µπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
Α’226). 
Το αρµόδιο όργανο συγκρότησης της απόφασης δεν προβλέπεται και εποµένως για τον ∆ήµο 
θα συγκροτηθεί από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο και στην συγκεκριµένη περίπτωση µε 
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1,3 του Ν. 3852/2010). 
Η απουσία της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ 
του άρθρου 221 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας των γνωµοδοτικών 
οργάνων, καθώς ο νοµοθέτης δεν θέτει την έκδοσή της ως δεσµευτική προϋπόθεση για την 
εφαρµογή του άρθρου 221 αλλά δυνητικά µπορεί να εκδοθεί αυτή η απόφαση. 
Επισηµαίνεται ότι, αν και το άρθρο 221 δεν προβλέπει ρητώς εάν στα µέλη των γνωµοδοτικών 
επιτροπών µπορούν να συµµετέχουν αιρετοί, συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 344 ότι 
πρέπει να είναι υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εποµένως προσωπικό), 
εποµένως συµπεριλαµβανοµένων και των µετακλητών υπαλλήλων και των διευθυνόντων 
συµβούλων που σχετίζονται µε τον φορέα µε σχέση εργασίας.  
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών διενέργησε στις 14/10/2016 κλήρωση για την ανάδειξη 
των µελών (τακτικών, αναπληρωµατικών) που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ. 1 
και 3 του Ν. 4412/2016. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο ∆ήµος µας στις 21 Οκτωβρίου 2016 κατά την 35η (τακτική 
συνεδρίαση) της Οικονοµικής Επιτροπής, έλαβε την µε αριθµό 276/2016 απόφαση της, µε 
την οποία συγκρότησε την επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 
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αξιολόγησης προσφορών ετήσιας διάρκειας και σε κάθε περίπτωση µέχρι και την 
λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 344 όπου προβλέπεται ότι η συγκρότηση και 
λειτουργία των όποιων γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη 
συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η 
σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
Επειδή µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ του άρθρου 221 µε την οποία συστήνεται το εν 
λόγω Μητρώο. 

Επειδή µέχρι την έκδοσή της είναι αναγκαίο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να 
προχωρήσει στην συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται 
για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, σε ετήσια βάση και σε κάθε περίπτωση µέχρι 
την λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου. Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι έχει 
λήξει η θητεία της Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών που συστήθηκε µε την µε αριθµό 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, καθώς έχει ολοκληρωθεί το έτος για το οποίο αυτή συγκροτήθηκε ,η 
οικονοµική επιτροπή προέβει στην λήψη της υπ΄αριθ 36/2017 απόφασης µε την οποία 
επικαιροποίησε την µε αριθµό 276/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής , περί 
ορισµού µελών της Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών µε τα ίδια µέλη για το έτος 2017 και σε κάθε περίπτωση µέχρι και την 
λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344 και αναλυτικά ως εξής :  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών 

(ΠΕ) 
2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών της ∆νσης οικ. υπηρεσιών 

(∆Ε) 
3. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµ λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. 

υπηρεσιών (ΠΕ) 
3. ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ 

Στην συνέχεια κατόπιν της υπ΄αριθ πρωτ. οικ 7645/28-6-2017 έγκρισης ∆ιακήρυξης για το 
υποέργο :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» µε κωδικό MIS 5001348 ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
συνολικού προϋπολογισµού 7.458.835,60 ευρώ από το Υπουργείο Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης και ενόψει της κατάρτισης των όρων της διακήρυξης για την ανωτέρω προµήθεια 
κρίνεται σκόπιµο  
λόγω της φύσεως και του ειδικού αντικειµένου της προµήθειας η αντικατάσταση του πρώτου 
µέλους της επιτροπής και του αναπληρωµατικού του µε υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας 
που διαθέτουν εµπειρία και γνώση µε το αντικείµενο της προµήθειας. Η συγκρότηση της 
επιτροπής µε την συµµετοχή ενός τουλάχιστον µέλους της µε εµπειρία και γνώση στο 
αντικείµενο είναι απαραίτητη λόγω του γεγονότος ότι προβλέπεται αξιολόγηση των τεχνικών 
προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς. 
Κατόπιν του υπ΄αριθ. Πρωτ. 20826/05-07-2017 εγγράφου της οικονοµικής επιτροπής προς την 
τεχνική υπηρεσία µας απέστειλε το υπ΄αριθ. 21399/11-07-2017έγγραφό της µε το οποίο 
ορίζονται µέλη της επιτροπής κατόπιν κλήρωσης που διενήργησε η αρµόδια υπηρεσία οι 
τεχνικοί υπάλληλοι  

1. Καλογερόπουλος Θεόδωρος,Πολιτικός Μηχανιοκός Π.Ε.µε αναπληρωµατικό µέλος 
τον τεχνικό υπάλληλο  

2. Τσιούτσιο Γεράσιµο, Χηµικός Μηχανικός Π.Ε. 
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Κατόπιν τον ανωτέρω και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
όπου η οικονοµική επιτροπή δύναται να συγκροτήσει γνωµοδοτικό όργανο για 
συγκεκριµένη σύµβαση καλείται να συγκροτήσει επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού 
Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια µε τίτλο : 
:«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» µε κωδικό MIS 5001348 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και αναλυτικά ως εξής : 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Καλογερόπουλος Θεόδωρος,Πολιτικός Μηχανιοκός Π.Ε.(Πρόεδρος Επιτροπής) 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών της ∆νσης οικ. 
υπηρεσιών (∆Ε)-Μέλος 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ)-
Μέλος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

3. Τσιούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχανικός Π.Ε.(Αναπληρωτής Πρόεδρος) 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. 
υπηρεσιών (ΠΕ) 
ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ) 
Ο Προϊστάµενος Γραφείου Προµηθειών  : ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος αφού διευκρινίζει ότι πολιτικά δεν είναι αντίθετοι µε την αφαλάτωση  
δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί θεωρεί ότι το έργο αυτό είναι µέγα σκάνδαλο 
αυτής της ∆ηµοτικής Αρχής εφόσον στα έξι χρόνια λειτουργίας τα τρία εκατοµµύρια 
επτακόσιες χιλιάδες  θα τα πληρώσουν οι δηµότες  0,23 € ανά κυβικό νερού. 
Στην συνέχει σηµειώνει   ότι η ιδία µελέτη έρχεται και εγκρίνεται από το ∆.Σ µε 
προϋπολογισµό  πέντε εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες και µετά  τροποποιήθηκε  µε τα ίδια 
µηχανήµατα και τον ίδιο εξοπλισµό σε τρία εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες  , χωρίς να 
αλλάξει  η µελέτη αλλά µειώθηκε  από την ∆ηµοτική Αρχή το ποσό  και έβαλε την λειτουργία. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει τα παρακάτω: Όσον αφορά την διαδικασία της 
συγκρότησης της Επιτροπής ,επειδή είναι και µεγάλη δουλειά θα περιµέναµε τουλάχιστον να 
υπήρχε µια κλήρωση µεταξύ των µηχανικών και των µηχανολόγων της Τεχνικής Υπηρεσίας 
πράγµα που δεν έγινε και επίσης να γίνει  κλήρωση για τον Πρόεδρο της Επιτροπής πράγµα 
που δεν έγινε. Εµείς σαν αρχή το είχαµε ψηφίσει , µετά µε την τροποποίηση που επανήλθε 
στο ∆. Σ και µπήκε το θέµα της λειτουργίας µε επί πλέον κόστος όπως είπε και ο κ. Μιχαλάτος 
που αυτό θα είναι ανταποδοτικό και συνολικά θα το πληρώσουν οι δηµότες , δεν µπορούµε να 
πλέον το ψηφίσουµε όπως το έχετε εσείς προσδιορίσει να λειτουργήσει και προφανώς θα 
λειτουργήσει µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια µε εταιρεία που θα βάλει επί πλέον κόστος στους 
δηµότες.  
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  –Παπαδάτος 
Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- την παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
- το αρίθ. 2 0826/5-07-2017 έγγραφο της Α/∆ηµάρχου Οικονοµικών 
- το αρίθ. 21399/11-07-2017 Πρακτικό Κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας 
- την παραπάνω  εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών για την προµήθεια µε τίτλο : :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» µε κωδικό 
MIS 5001348 ∆ήµου Κεφαλλονιάς και αναλυτικά ως εξής : 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.Καλογερόπουλος Θεόδωρος,Πολιτικός Μηχανιοκός Π.Ε.(Πρόεδρος Επιτροπής) 

2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος , Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών της ∆νσης οικ. υπηρεσιών 

(∆Ε)-Μέλος 

3.Παγώνης ∆ιονύσιος , Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ)-Μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

       1.Τσιούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχανικός Π.Ε.(Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

2.Ελευθεράτου Αικατερίνη, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

3.Πάτσε ∆ιονυσία, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ) 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     172 /  2017                                                   Α∆Α: ΩΑΖΦΩΕ5-56Υ 
ΘΕΜΑ :  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού  την Προµήθεια: µε τίτλο 
:«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» µε κωδικό MIS 5001348 ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει 
τον λόγο στον Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  15 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: Κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού  την Προµήθεια: µε τίτλο 
:«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» µε κωδικό MIS 5001348 ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016).έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το  από 17-07-2017 σχέδιο 
διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών  το οποίο  αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

   Κεφαλονιά …/…./2017 

   Αρ. Πρωτ.: …./2017 

    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 
 

∆ιακήρυξη 
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για την Ανάθεση της Σύµβασης:  
 

ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ 

 

ΚΥΡΙΟΣ CPV 45232430-5 ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ CPV 09331200-0 / 65120000-0 

NUTS III: EL 623 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  

Πόλη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 28200 

Χώρα1 ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS2 EL 623 

Τηλέφωνο 26713-60155/26710-22657 

Φαξ 26710-22572 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  texnikes@kefallonia.gov.gr/prom@kefallonia.gov.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες3 Aλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Παγώνης ∆ιονύσιος 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) Kefallonia.gov.gr 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ο  ∆ήµος Κεφαλονιάς  και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση Υποτοµέας ΟΤΑ 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.7 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες ,εκτός από την προαναφερθείσα διεύθυνση, και στα τηλ.:26713-60155(Κος 
Παγώνης ∆ιονύσιος) & 26710-22657(κος Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος- επί τεχνικών θεµάτων-) 

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης8 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2016ΣΕ27510023) 

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στην Πράξη : «ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

                                                 
1 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
3 Συµπληρώνεται το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που 

διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και ο αρµόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
4 Εφόσον υπάρχει και για συµβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, Νοσοκοµείο, ∆ήµος, ΑΕ  του ∆ηµοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή 

(ΚΚΑ)» ή “µη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
6 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτηµα ΙΙ (Προκήρυξη Σύµβασης), Τµήµα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

α) Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες β) Άµυνα, γ) ∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδοµές κοινής 

ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισµός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
7
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η 

πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : 

………………………..» 
8
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. οικ 
14101/22.11.2016 του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού-Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14, και έχει λάβει κωδικό MIS 5001348 9. Η 
παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταµείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους µέσω του 
Π∆Ε10. 
 
Η 72µηνη  λειτουργία της Μονάδας χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την πίστωση µε Κ.Α. : 15.00.06.10 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2017 του Φορέα 11 ∆ΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΝΙΑΣ.  

 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια, εγκατάσταση θέση σε δοκιµαστική λειτουργία  και κανονική λειτουργία – 
συντήρηση  για 6 έτη προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης υφάλµυρου ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσµωσης 
(R.O.), δυναµικότητας επεξεργασµένου νερού  8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας. 
Η µονάδα, θα λειτουργεί µε τη µέθοδο της Αντίστροφης Όσµωσης (R.Ο.), θα είναι προκατασκευασµένη και έτοιµη προς 
λειτουργία, εργονοµικά τοποθετηµένη εντός µεταλλικών εµπορευµατοκιβωτίων (containers) ή κατάλληλου µεταλλικού 
προκατασκευασµένου οικίσκου, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Τα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
CPV 

Προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένης 
µονάδας αφαλάτωσης υφάλµυρου ύδατος τύπου 
Αντίστροφης Ώσµωσης (R.O.) 

ΤΕΜ 1 

 

 

45232430-5 

Φωτοβολταικά συστήµατα ΤΕΜ 1 

09331200-0 
 

∆οκιµαστική Λειτουργία της µονάδας   ΜΗΝ 12 

65120000-0 

Λειτουργία της µονάδας   ΜΗΝ 72 

65120000-0 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης . 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.458.835,6 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% % 
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 6.015.190  ΦΠΑ : 1.443.645,60 ) και αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

Προκατασκευασµένη µονάδα αφαλάτωσης 
υφάλµυρου ύδατος τύπου Αντίστροφης 
Ώσµωσης (R.O.), 

ΤΕΜ 1 

 

3.265.000 

Φωτοβολταικά συστήµατα ΤΕΜ 1 120.000 

∆οκιµαστική λειτουργία επί 1 έτος ΤΕΜ 1 262.800 

                                                 
9
 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  

10
 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 

4314/2014) 
11

 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους 

οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης 
ΜΗΝ 72 

 

2.367.390 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση της Πράξης της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό 

των 7.458.835,60   € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α εκ των οποίων  το ποσό του 1.443.645,60 €  του συνολικού  

ΦΠΑ και του κόστους των 2.367.390,00 €     της εξαετούς λειτουργίας ( Σύνολο 3.811.035,60 €) θα καλυφθεί από 

τα έσοδα της ∆ΕΥΑΚ.    

Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µε 

τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. εφόσον τροποποιηθούν όπως 

προβλέπεται τα χρηµατοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το 

παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο της Πράξης. 

 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε ενενήντα έξι   (96) µήνες : 

• ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης  για την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της 

µονάδας   

• δώδεκα  (12) µήνες για την δοκιµαστική λειτουργία και  

• Εβδοµήντα δύο (72) µήνες για την κανονική λειτουργία και συντήρηση  της µονάδας   

 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της παρούσας 
διακήρυξης.  
Σηµειώνουµε ο προϋπολογισµός για την 6ετή λειτουργία και συντήρηση της µονάδας είναι ενδεικτικός και στηρίζεται στην 
παροχή 4.700 µ3 επεξεργασµένου νερού ανά ηµέρα. Όµως ο Κύριος της Πράξης έχει το δικαίωµα να ζητήσει ποσότητα 
επεξεργασµένου νερού µικρότερη (µέχρι και µηδενική) ή και µεγαλύτερη ανά ηµέρα,όχι πάντως µεγαλύτερη από την 
απαιτούµενη δυναµικότητα της εγκατάστασης. 
Εάν απαιτηθεί από τον Κύριο της Πράξης ποσότητα νερού µεγαλύτερη από την απαιτούµενη δυναµικότητα της εγκατάστασης 
τότε θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης 
σχέση ποιότητας – τιµής. 

Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως12: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» 
του ν. 4314/2014 (Α' 265)13, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε 
κλήρωση»,14 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

                                                 
12

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά 

στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 

μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
13

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
14

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)15  
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών16 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις», 17,  
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”18 
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»19, της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των 
µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 
έως 15, 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων »20 
της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),21 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Της µε αριθµ. 167/2017Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η Σύναψη Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλονιάς και της ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς 
 
Της µε αριθµ. 121/2017 Απόφασης  του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. (Α∆Α: 6604ΟΡΓΟ-∆0Ε) περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραµµα 
2017  της προµήθειας και 122/2017 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ (Α∆Α: 70Π6ΟΡΓΟ-0ΛΞ) περί έγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης,  και της µε αριθµ  172/2017 Απόφασης της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς  περί έγκρισης 
διενέργειας του διαγωνισµού και των όρων αυτού. 
 
Της  µε αριθµ. 7645/28-06-2017 Απόφασης  της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 

                                                 
15

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική 

εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή 

υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
16

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται 

στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 

υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, 

καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 
17

 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 

1η Ιανουαρίου 2021  
18

 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η 

δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου 
19

 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης 

αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
20

 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 

παρ. 6 του ν. 4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75) 
21

 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 

του ν. 4412/2016 και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική 

Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75  
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Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  11/09/2017 και ώρα  23: 59 µ.µ22 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 11η Σεπτεµβρίου , ηµέρα 
∆ευτέρα  και ώρα 23:59 µ.µ 

∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης23  
Προκήρυξη24 της παρούσας σύµβασης  θα αποσταλεί  µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 21/07/2017 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) 26., 
 Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης  θα καταχωρηθεί ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.27 :  
http://www.promitheus.gov.gr,  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευτεί  και στον Ελληνικό Τύπο 28 29 30, σύµφωνα µε το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 : σε  δύο(2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο(2) ηµερήσιες τοπικές 
εφηµερίδες και σε µία(1)εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) . 
Η ∆ιακήρυξη θα  καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:www.kefalloniα.gov.gr  στην διαδροµή :  Ο ∆ΗΜΟΣ► ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,. 
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους31  

                                                 
22

 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 

(άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή 

διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 

του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου 

νόμου 
23

 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 
24

 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 

Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : 

Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
25

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 

4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, 

όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση 

παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  
26

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση 

της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, 

άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.  
27

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
28

 Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 

31/12/2017, οπότε και καταργείται, πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 

4412/2016   
29

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 

ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και 

καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
30

 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και 

την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
31

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
τέτοιες. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Γενικές Πληροφορίες 

Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης32  είναι τα ακόλουθα: 

• η µε αρ. ………. Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

• η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ....) µε τα Παραρτήµατα33 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής καθώς και η υπ’ 
αριθ. 42/17 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλλονιάς  

•  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]34  

• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύµβασης  

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές 
πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήµατος35. 

Παροχή ∆ιευκρινίσεων-Επιτόπια επίσκεψη 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 
µέχρι και την 10η εργάσιµη ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το µε το κείµενο των ερωτηµάτων ψηφιακά 
υπογεγραµµένο36. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ηµεροµηνίας, ως εκπρόθεσµα δεν 
εξετάζονται. 

                                                 
32

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 

14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο 

παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας 

ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής 

προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών 

προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων 

για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών 

σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή 

περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και 

εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του 

άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
33

 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
34

 Για συμβάσεις άνω των ορίων 
35

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης και την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι 

δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι 

περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 
36

 Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν 
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών37. 
Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούται επί ποινή αποκλεισµού να επισκεφθούν το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί  η µονάδα  
προκειµένου   να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών . 
Η επίσκεψη τους θα πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή σχετικού αιτήµατος προς το ∆ήµο το οποίο υποβάλλεται το αργότερο 
µέχρι και την 10η εργάσιµη ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών . Το αίτηµα υποβάλεται 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   

Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.38 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).39 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να 
γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση 
µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο 
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική , χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα40. 

Εγγυήσεις41 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την 
αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

                                                 
37

 Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση 

επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28, 

η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Πρβλ και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου 
38

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
39

 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
40

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
41

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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διακήρυξης 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) στην περίπτωση των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος VIII.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. 

 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, 
καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.42 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή43 για την υποβολή προσφοράς44. Η  Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.45   

Εγγύηση συµµετοχής46 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής47, που ανέρχεται στο ποσό των 120.303,8  ευρώ48.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 15-10-2018 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συµµετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν αυτός προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία,   

                                                 
42

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 

η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
43

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
44

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον 

οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, 

εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της 

αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
45

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
46 Πρβ 

λ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
 

47
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 
48

 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

(περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

Λόγοι αποκλεισµού49  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους50 :  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους 

εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει 
µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, 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 τους51.  
2.2.3.3. Αποκλείεται52 από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

                                                 
49

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
50

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
51

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις 

κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016  
52

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 

ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 

κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 

ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 

διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε 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 λειτουργίας53,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να 
θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του 
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  
σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς 
εθνικός λόγος αποκλεισµού)54. 
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία 
από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.455 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται 
από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 56. 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο 
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 
ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 

Κριτήρια Επιλογής57  

                                                                                                                                            
επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα 

σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
53

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω 

των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 

2.2.9.2.  
54

 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία 

της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της 

προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο 

του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
55

 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
56

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
57

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την 

κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο 
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Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας58  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή 
βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος 
µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο . 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια59  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι 
οικονοµικοί φορείς απαιτείται60 να διαθέτουν  :  

α) µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2013, 2014, 2015) ίσο µε το 50% του 
προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης σύµβασης χωρίς ΦΠΑ 
β) µέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2013, 2014, 2015) ίσο µε 800.000 ευρώ ο οποίος 
να αφορά αντικείµενο παρεχόµενο από υπηρεσίες επεξεργασίας νερού και στερεών ή υγρών αποβλήτων 

Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια χρηµατοοικονοµικής ικανότητας 
ελέγχονται για τους συµµετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 

                                                                                                                                            
της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να 

επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, 

περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
58

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
59

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις 

συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς 

αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που 

επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να 

καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 

εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν 

τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις 

πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 

συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου 

παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
60

 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
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Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα61  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί 
φορείς  απαιτείται να διαθέτουν 62  : 

α)  Εµπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού 
Ο προσφέρων πρέπει να έχει κατά την τελευταία  δεκαετία (2007-2016),  πλήρως εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία 
τουλάχιστον δύο (2) Μονάδες αφαλάτωσης νερού, τύπου αντίστροφης ώσµωσης  εκ των οποίων η µία να έχει δυναµικότητα 
τουλάχιστον 8.000m3/ηµέρα πόσιµου νερού σε φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η κάλυψη της απαίτησης έστω και 
από ένα µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
∆ιευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούµενη εµπειρία προέρχεται από συµµετοχή σε κοινοπραξία, αυτή πρέπει να είναι  
µεγαλύτερη του 50%. 

Β) Εµπειρία σε Φ/Β Σταθµούς έργα  
Ο προσφέρων πρέπει να έχει εµπειρία στην εγκατάσταση ενός τουλάχιστον φ/β σταθµού σε στέγη κατά την τελευταία 
τετραετία (2013, 2014,2015,2016). 
Γ) Εµπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού 
Ο προσφέρων πρέπει να έχει λειτουργήσει  τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού  (2) κατά την τελευταία  
δεκαετία (2007-2016) εκ των οποίων η µία να αφορά σε Μονάδα αφαλάτωσης νερού, τύπου αντίστροφης ώσµωσης  
δυναµικότητας τουλάχιστον 8.000 µ3/ηµέρα 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η κάλυψη της απαίτησης έστω και 
από ένα µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
∆ιευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούµενη εµπειρία προέρχεται από συµµετοχή σε κοινοπραξία, αυτή πρέπει να είναι  
µεγαλύτερη του 50%. 
 
∆) Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική οµάδα  υλοποίησης της σύµβασης,  αποτελούµενη τουλάχιστον από  

• Ένα Μηχανικό µε τουλάχιστον πέντε (5) έτη εµπειρία σε  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού 

• Ένα Μηχανικό µε τουλάχιστον πέντε (5) έτη εµπειρία σε  Εγκαταστάσεις φ/β συστηµάτων 

 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης63  

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται µε: 
α) µε το πρότυπο διασφάλισης  ποιότητας ISO 9001:2008  ή ισοδύναµο 
β) µε το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004  ή ισοδύναµο 
γ) µε το πρότυπο ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµο 

                                                 
61

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. 

μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους 

αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε 

κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 

διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις 

που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα 

συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 

τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, 

περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 

συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο 

αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από 

τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την 

οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 

ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
62

 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
63

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση 

και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 

σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016) 
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Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της 
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς64. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν 
ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή 
µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες65. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην 
ένωση ή άλλων φορέων 66. 

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 
παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην 
παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ,το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ67 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος. Οι οικονοµικοί φορείς έχουν 
υποχρέωση υποβολής  µαζί µε το ΕΕΕΣ,  και  των  δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κάλυψη των κριτηρίων της 
παραγράφου 2.2.6 
 

Αποδεικτικά µέσα68 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201669. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε 
την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)70. 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.471. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η 
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης 
σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο 
συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται   στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ).  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν72. 
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 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 

υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό 

ανάθεσης σύμβασης   
65

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
66

 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
67

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 

Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
68

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 

κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 

απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα 

ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
69

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
70

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
71

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή 

όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 

άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά73: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους - µέλους ή χώρας 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών74, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
ανώνυµη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]: 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές 
µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, 
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
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 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
73

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 

και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
74

 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει ονοµαστικές 
µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση 
µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα 
υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» 75.και 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ 
του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.76 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.  
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν 

I. Υπεύθυνη δήλωση για τον µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών συνοδευόµενη από δηµοσιευµένους ισολογισµούς των 
τελευταίων χρόνων. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους ο διαγωνιζόµενος δεν υποχρεούται 
σε δηµοσίευση ισολογισµού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών, 
συνοδευόµενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.  

II. Υπεύθυνη δήλωση για τον  µέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών συνοδευόµενη από αντίστοιχες βεβαιώσεις ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:    

α)  Εµπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού 

• κατάλογο µε τις Μονάδες που έχει εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία κατά την προηγούµενη δεκαετία (2007-

2016) συνοδευόµενο από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης   

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η κάλυψη της απαίτησης έστω και 
από ένα µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
∆ιευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούµενη εµπειρία προέρχεται από συµµετοχή σε κοινοπραξία, η συµµετοχή  αυτή πρέπει να 
είναι  µεγαλύτερη του 50%. 
 

Β) Εµπειρία σε Φ/Β Σταθµούς έργα  

• κατάλογο µε τις  εγκαταστάσεις φ/β σταθµών σε στέγη-στέγαστρο που έχει πραγµατοποιήσει  κατά την τελευταία 

τετραετία (2013, 2014,2015,2016) συνοδευόµενο από πιστοποιητικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης  . 

 
Γ) Εµπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού 

I. Κατάλογο των κυριοτέρων εγκαταστάσεων που έχει λειτουργήσει ο διαγωνιζόµενος , κατά την 
τελευταία δεκαετία (2007-2016), συνοδευόµενη από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εµπειρίας.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η κάλυψη της απαίτησης έστω και 
από ένα µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

                                                 
75

 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
76

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 

διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση 

εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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∆ιευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούµενη εµπειρία προέρχεται από συµµετοχή σε κοινοπραξία, η συµµετοχή αυτή πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη του 50%. 
 
∆) Οµάδα Έργου  

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η οµάδα έργου  

• δηλώσεις των Μηχανικών για την αποδοχή της συνεργασίας συνοδευόµενη από πιστοποιητικά εµπειρίας  

 Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 

I. Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο 

II. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή ισοδύναµο  

III. Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας κατά OSHAS 18001  ή ισοδύναµο 
Τα πιστοποιητικά πρέπει να αναφέρονται στο τοµέα των προµηθειών περιβαλλοντικών συστηµάτων καθώς και στη 
λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης νερού. 
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 
πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους77 που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, 
µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων 
στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που 
εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 
19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική 
έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.78 

Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης79  

Κριτήριο ανάθεσης80 της Σύµβασης81 είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: 
  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής82, η οποία εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

                                                 
77

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
78

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
79

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
80

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση 

των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός 

συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 

αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες 

(παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
81 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής 

(L 296).
 

82
 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται 

βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1:Ειδική ενεργειακή κατανάλωση Kwh/m3 επεξεργασµένου νερού 20% 

Κ2:Ενεργειακή κατανάλωση αντλιών υψηλής 
πίεσης στο ελάχιστο επιτρεπόµενο ποσοστό 
ανάκτησης 

Kwh/m3 10% 

Κ3:  Ποσοστό άλµης επί του 
επεξεργασµένου νερού? 

% 10% 

Κ4: Πληρότητα προσφεροµένου εξοπλισµού Απαιτήσεις προδιαγραφών 10% 

Κ5: Ποιότητα προσφερόµενου εξοπλισµού  Συµφωνία µε προδιαγραφές 5% 

Κ6: Αξιοπιστία φωτοβολταικών Αριθµός ΜPPT 5% 

Κ7: Συµβατότητα προσφερόµενου 
λειτουργικού σχεδιασµού µε υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις 

Απαιτήσεις λειτουργίας 10% 

K8: Πληρότητα συστήµατος 
παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας 

Συµφωνία µε προδιαγραφές 10% 

Κ9: Πληρότητα  οµάδας έργου που θα 
χρησιµοποιηθεί στη λειτουργία 

Απαιτήσεις προδιαγραφών 5% 

Κ10: Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις που θα 
διατεθούν για την 72µηνη λειτουργία 
συντήρηση  

Απαιτήσεις προδιαγραφών 5% 

Κ11: χρόνος εγγύησης µετά την  72µηνη 
λειτουργία 

Μήνες 5% 

Κ12: Πληρότητα Τεχνικού φακέλου 
προσφοράς 

Απαιτήσεις προδιαγραφών 5% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 
 

 

Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών 83  

Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι 
οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 
συγκεκριµένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς84.  
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη 
βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών 
όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο :  
Σ.Β. = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 
Όπου :  
σ1,σ2, κ.ο.κ: συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων Κ1,Κ2 κ.ο.κ  αντίστοιχα και  
Κ1,Κ2,κ.ο.κ.:η βαθµολογία των κριτηρίων αξιολόγησης κυµαινόµενη από  100 έως 120 βαθµούς 
Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
 Πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά, που θα συγκεντρώσει το µέγιστο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ:  
 ΤΒΑ=[( Σ.Β. *0,70)+(ΣΟΠ*0,30)]  
όπου, Σ.Β.  η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς εκφρασµένη σε αριθµό από 100 έως 120  και ΣΟΠ  το 
ποσοστό της έκπτωσης εκφρασµένο σε αριθµό από 1 έως 100 . 
 
Η έκπτωση προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου ως εξής: 
Συνολική προσφορά διαγωνιζόµενου Α = Α1 +Α2 +Α3 +Α4 όπου 

• Α1 = οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου για την προµήθεια της µονάδας αφαλάτωσης 

• Α2 = οικονοµική προσφορά διαγωνιζοµένου για τα φωτοβολταικά 

• Α3 = οικονοµική προσφορά διαγωνιζοµένου για  την δοκιµαστική λειτουργία 

                                                                                                                                            
αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, 

άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
83

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
84

 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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• Α4 =  τιµή που έχει προσφέρει  ο διαγωνιζόµενος ανά µ3 επεξεργασµένου νερού κατά την περίοδο λειτουργίας 

συντήρησης πολλαπλασιασµένη µε το γινόµενο ( 4.700 µ3/ηµέρα *6 έτη * 375 ηµέρες). 

  Και κατά συνέπεια  ΣΟΠ =100* (1- Α/ 6.015.190) 

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και στα Παραρτήµατα αυτής για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας σύµβασης.  
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής85. 

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 
....), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 
και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 86 87. 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 
3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της88. 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την 
παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα89, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 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. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την 
οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία 
υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  . Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, οι οικονοµικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονοµική προσφορά) 90  
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
86

 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των 

παρ. 5 του άρθρου 36 και της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 
87

 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 

εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
88

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
89

 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης 
90

 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 2.1.4-2.1.6 της ως άνω υπουργικής απόφασης 
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται 
παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη 
κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που 
έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας91. 
 

Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν92:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016  
β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης. 
γ) Βεβαίωση επίσκεψης η οποία χορηγείται από το ∆ήµο Κεφαλονιάς  
 
δ) τα δικαιολογητικά των παραγράφων Β4 & Β5 του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας 
 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου XML και 
PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης 
(Παράρτηµα ΙΙI).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά ,αφού συµπληρωθεί, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ  και 
υπογραφεί ψηφιακά . 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση.  
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν93. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος   Ι της ∆ιακήρυξης , περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει δε  ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα ακόλουθα και τα αναφερόµενα στην παρούσα Παραρτήµατα  94 95.  
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να υποβάλλει µε την τεχνική προσφορά του επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1.   Τεχνική περιγραφή 
Ο διαγωνιζόµενος θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερειακά και µε 
σαφήνεια οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των προσφερόµενων  Μονάδων  και  των  επί  µέρους  υποσυστηµάτων  
που  τις  απαρτίζουν  στην Ελληνική. Τα σχετικά µεγέθη θα ελεγχθούν για την ακρίβειά τους, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο 
και κατά την παραλαβή των Μονάδων. Η τεχνική περιγραφή θα περιλαµβάνει: 

                                                 
91

 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν 

στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση 

κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής 

τους   
92

 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
93

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
94

 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
95

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των 

προσφερομένων ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται 

υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς 

προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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α) Αναλυτική περιγραφή των επί µέρους υποσυστηµάτων των Μονάδων. 
Κάθε τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτοµερή τεύχη αναλυτικών υπολογισµών, από τα οποία θα αιτιολογούνται 
πλήρως οι επιλογές κάθε συγκεκριµένου τύπου υποσυστήµατος (θα παρουσιάζονται τεχνικά χαρακτηριστικά, υπολογιστικά 
στοιχεία, λειτουργικά µεγέθη και δεδοµένα, λεπτοµερείς  περιγραφές  λειτουργίας,  υλικά  κατασκευής,  παράµετροι  
λειτουργίας κ.ά.  
Με κάθε επί µέρους αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση υποσυστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάπτει τα απαραίτητα 
prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service 
manuals, κατάλληλα σχήµατα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο στοιχείο διαθέτει, που θα 
αποδεικνύει την συµµόρφωση των προσφερόµενων  υλικών-µηχανηµάτων  µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
και τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή. 
Τέλος ο προσφέρων θα συµπεριλάβει στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής – υπολογισµών του και αναλυτικό υπολογισµό  
ενεργειακής κατανάλωσης για παραγωγή επεξεργασµένου νερού 4.700 µ3/ηµέρα, και θα κάνει την αναγωγή σε  ενεργειακή 
κατανάλωση  ανά κυβικό επεξεργασµένου  νερού (ειδική ενεργειακή κατανάλωση).   
β) Πλήρη, ακριβή και λεπτοµερή σχέδια των προσφερόµενων Μονάδων (γενικής διάταξης, κατόψεις, τοµές, σχέδια 
λεπτοµερειών κλπ.), υποχρεωτικά σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100. 
Απαραίτητα θα υποβληθούν αναλυτικά τρισδιάστατα σχέδια (3D) της εγκατάστασης των Μονάδων, στα οποία θα 
απεικονίζεται µε µεγάλη κατασκευαστική λεπτοµέρεια τόσο η εσωτερική διαρρύθµιση των κιβωτίων (εξαρτήµατα και διατάξεις 
στην ακριβή τους θέση), όσο και η χωροθέτηση ολόκληρης της εγκατάστασης στον χώρο του οικοπέδου. Στα κυριότερα 
τµήµατα των Μονάδων επιθυµητό είναι να αναγράφονται οι σηµαντικότερες τεχνικές πληροφορίες (υλικά κατασκευής, 
διαστάσεις, ισχύς κλπ). 
Τα σχέδια θα είναι µεγάλης ακρίβειας και θα θεωρηθούν δεσµευτικά όσον αφορά στην εσωτερική διαρρύθµιση των κιβωτίων 
(ή του µεταλλικού προκατασκευασµένου οικίσκου). Επισηµαίνεται ότι µε βάση τα σχέδια αυτά, θα εκτιµηθεί και θα 
αξιολογηθεί η εντός των κιβωτίων ή προκατασκευασµένου οικίσκου εργονοµία και συνεπώς η εξασφάλιση της απαραίτητης 
ελευθερίας κινήσεων κατά την πραγµατοποίηση εργασιών συντήρησης και επισκευών. 
γ) Πλήρη σχέδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (γραµµών τροφοδοσίας, γείωσης, ηλεκτρολογικών πινάκων, 
µετασχηµατιστή,  πινάκα αυτοµατισµού κλπ.) και λεπτοµερή παρουσίαση (αναλυτικά σχέδια και πλήρη περιγραφή 
λειτουργίας) του Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή (PLC), ώστε να εξακριβωθεί και να αξιολογηθεί κάθε λειτουργική του 
δυνατότητα. 
δ) ∆ιαγράµµατα ροής και λειτουργίας φίλτρων και µεµβρανών αντίστροφης όσµωσης  
ε) Κατάλογο του προσφερόµενου εξοπλισµού, κύριου και συνοδού, για όλα τα υποσυστήµατα των Μονάδων (αντλητικά 
συγκροτήµατα, δοσοµετρικά συστήµατα, φίλτρα, διάταξη οµαλής εκκίνησης – στάσης, µεµβράνες, ηλεκτρικοί πίνακες, PLC, 
δεξαµενές, σωληνώσεις κλπ), µε σαφή καθορισµό των κατασκευαστών τους, της χώρας προέλευσης και του τύπου της 
συσκευής, συνοδευόµενο από τεχνικά φυλλάδια (prospect), τυχόν λοιπές δηλώσεις για συµµόρφωση µε τα ισχύοντα 
πρότυπα ή/και πιστοποιητικά καταλληλόλητας και τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης για όλες τις εγκατεστηµένες 
διατάξεις. 
στ) Κάθε αντλητικό συγκρότηµα, θα συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια και πίνακες του κατασκευαστή µε λεπτοµερή τεχνικά 
χαρακτηριστικά α) της αντλίας (τύπος, παροχή, µανοµετρικό, απορροφούµενη ισχύς, βαθµός απόδοσης, στροφές κ.ά.) και β) 
του κινητήρα (τύπος, ισχύς, στροφές, τάση λειτουργίας, κλάση µόνωσης, ονοµαστική ισχύς κ.ά.). 
ζ) Ενεργειακή Μελέτη και ηλεκτρολογικά σχέδια του φ/β συστήµατος  
2.  Λειτουργικά µεγέθη 
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να προσδιορίσει λειτουργικά µεγέθη των Μονάδων. Θα προσδιοριστούν οπωσδήποτε : 
α) η πλήρης εγκατεστηµένη ισχύς των Μονάδων σε KW. Πιο συγκεκριµένα θα συνταχθεί αναλυτικός πίνακας καταναλωτών 
και οργάνων για τον υπολογισµό της συνολικής και ειδικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ο πίνακας αυτός θα περιλαµβάνει επί 
ποινή αποκλεισµού όλους τους καταναλωτές (κύριους και εφεδρικούς) µε την εγκατεστηµένη ισχύ τους καθώς και την 
απορροφούµενη στο σηµείο λειτουργίας τους, σύµφωνα µε ειδική έκθεση σεναρίων λειτουργίας στην οποία θα αναλύονται 
επαρκώς οι ώρες λειτουργίας κάθε καταναλωτή ηµερησίως µε βάση το αντίστοιχο σενάριο παραγωγής νερού. Τα σενάρια θα 
πρέπει να είναι  τουλάχιστον για 4.700 µ3/ηµέρα και 8.000µ3/ηµέρα επεξεργασµένου νερού. 
 
β) ο συντελεστής µετατροπής (επί τοις εκατό) του υφάλµυρου νερού σε παραγόµενο πόσιµο νερό. 

3.  Πιστοποιήσεις προσφερόµενου εξοπλισµού 
Κάθε  διαγωνιζόµενος  πρέπει  να  περιλάβει  αντίγραφο  πιστοποιητικού  CE,  επίσηµα µεταφρασµένο στην Ελληνική 
γλώσσα, για τα βασικά εξαρτήµατα (ήτοι αντλία υψηλής πίεσης, διάταξη οµαλής εκκίνησης / στάσης και όλες οι λοιπές 
αντλίες, φωτοβολταϊκά συστήµατα) του προσφερόµενου εξοπλισµού. 

4. Πρόγραµµα εκπαίδευσης 
Κάθε διαγωνιζόµενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, µε δικές του δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό 
προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει το αντίστοιχο προσωπικό που θα του υποδειχθεί από το ∆ήµο 
(δύο άτοµα τουλάχιστον), σε όλα τα θέµατα λειτουργίας, χειρισµού, επισκευών, ρυθµίσεων και τακτικής συντήρησης (service) 
των Μονάδων που προσφέρει. 
Προς τούτο θα υποβάλει µε την προσφορά του, στο σηµείο αυτό µέσα στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, 
Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, την εν λόγω επίδειξη και εκπαίδευση. 
Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση ο διαγωνιζόµενος θα επισυνάψει και το αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που προσφέρει 
(εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / έντυπα, αριθµό ατόµων που θα εκπαιδεύσει, τόπο και διάρκεια / πρόγραµµα εκπαίδευσης, κλπ) 
των χειριστών και των συντηρητών, θεωρητικά και πρακτικά, µε επίδειξη επί των Μονάδων, κατά την διάρκεια της περιόδου 
δοκιµαστικής λειτουργίας. 
Η εκπαίδευση θα γίνει στον τόπο εγκατάστασης των Μονάδων, όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν από τις υποχρεώσεις 
αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι η εκπαίδευση δεν µπορεί να διαρκέσει λιγότερο από δύο (2) 
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εργάσιµες ηµέρες, θα υλοποιηθεί µέσα στην περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µε την 
οριστική παραλαβή των Μονάδων. 

5. Πρόγραµµα συντήρησης 
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει στην προσφορά του,  να περιλάβει πλήρες πρόγραµµα συντήρησης – service και 
ανταλλακτικών που απαιτείται, όπως ορίζεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο (µε σαφή αναφορά πχ στα 
διαστήµατα µεταξύ περιοδικών συντηρήσεων, τις προληπτικές εργασίες συντήρησης, τα αναγκαία ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα, οι απαραίτητες εργατοώρες κλπ), ώστε εγγυηµένα οι Μονάδες να παρέχουν αδιαλείπτως καθαρό και 100% 
πόσιµο νερό σύµφωνα µε την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Αριθµ. ∆ΥΓ2/ 

Γ.Π. οικ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26-4-2007) και ισχύει. 
6. ∆οκιµαστική λειτουργία – τεχνική υποστήριξη  
Η τεχνική υποστήριξη των Μονάδων κατά την περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας (εργασίες επισκευών ή / και τακτικής 
συντήρησης) όπου και να εκτελούνται αυτές – στο σηµείο τοποθέτησης της ή στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ή στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου ή της κεντρικής αντιπροσωπείας του ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή συµβεβληµένου 
συνεργείου - θα γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό του προµηθευτή και θα παρακολουθούνται από προσωπικό του ∆ήµου 
(στην περίπτωση που γίνονται επιτόπου της εγκατάστασης) ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εµπειρία στη επισκευή και 
συντήρησή της. 

7. Περίοδος Συντήρησης (∆έσµευση για Ανταλλακτικά) 
7.1 Μετά την οριστική παραλαβή της δοκιµαστικής λειτουργίας και την 72µηνη λειτουργία της µονάδας από τον ανάδοχο,  
ξεκινά η περίοδος συντήρησης. Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναλάβει την δέσµευση να καλύψει την ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς  µε 
όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των προσφερόµενων Μονάδων ανάλογα µε την εκάστοτε 
παρουσιαζόµενη ανάγκη, για τα επόµενα εξη (6) τουλάχιστον χρόνια από την λήξη της σύµβασης (περίοδος 
συντήρησης). Το κόστος προµήθειας των ανταλλακτικών αυτών βαρύνει τον Φορέα Λειτουργίας του προµηθευόµενου 
εξοπλισµού, όµως ο Ανάδοχος της προµήθειας δεσµεύεται για τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών,  για την 
αµεσότητα της παράδοσής τους, για την τοποθέτηση τους και γενικά για την επιδιόρθωση όλων των βλαβών που θα 
οφείλονται σε αστοχίες υλικών ή κακή χρήση τους κατά την περίοδο λειτουργίας από τον ανάδοχο.  
Η υποχρέωση αυτή αναλαµβάνεται µε έγγραφη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι δέχεται την ως άνω δέσµευση, η οποία 
κατατίθεται στο σηµείο αυτό µε τα λοιπά στοιχεία στον φάκελο τεχνικής προσφοράς. Στην δήλωση αυτή πρέπει να 
αναφέρεται ρητά η προτεινόµενη διάρκεια της περιόδου συντήρησης (τουλάχιστον έξη  χρόνια) για κάλυψη του κυρίου της 
πράξης  µε ανταλλακτικά και ο χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών ή/και εξαρτηµάτων από την εποµένη εργάσιµη της 
έγγραφης ζήτησης τους. 
7.2 Στην δήλωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει έγγραφη δήλωση και του Νόµιµου εκπροσώπου του 
κατασκευαστικού οίκου των προσφερόµενων Μονάδων (µε επίσηµη µετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται 
για αλλοδαπό κατασκευαστή) ότι αναλαµβάνει την δέσµευση για την διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστηµα  
δηλώνει ο προµηθευτής και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στον κύριο της εγκατάστασης και σε  
περίπτωση που ο προµηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην 
Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προµηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 
Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι  χρησιµοποιούν  υποσυστήµατα άλλων κατασκευαστικών οίκων,  αρκεί η δήλωση 
του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης  ανταλλακτικών των 
κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστηµάτων (παρά µόνο για τις µεµβράνες αντιστρόφου οσµώσεως) 
7.3 Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζόµενων να αναλάβουν  δέσµευση για εξασφάλιση και διάθεση 
ανταλλακτικών µεγαλύτερη της ζητούµενης των έξη  (6) ετών αλλά και διάστηµα παράδοσης των ανταλλακτικών µικρότερο του 
ζητουµένου των 15 εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της έγγραφης ζήτησης και τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν προς 
όφελος τους. 
Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος συντήρησης µικρότερη των έξη  (6) ετών ή χρόνος διάθεσης οποιουδήποτε 
ανταλλακτικού ήθελε ζητηθεί από το Κύριο της εγκατάστασης  µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την 
επόµενη της έγγραφης ζήτησης,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Τα στοιχεία των εδαφίων 5, 6, 7, και 8 ως άνω, αποτελούν την ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής 
βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή (after sales service) και πρέπει να δοθούν αναλυτικά ώστε να µπορούν να 
αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

8. Χρόνος παράδοσης 
Ο  διαγωνιζόµενος  πρέπει  να  περιλάβει  Υπεύθυνη  δήλωση  για  το  χρόνο  παράδοσης  των Μονάδων. Η ∆ήλωση αυτή 
αφορά στον χρόνο παράδοσης του συνόλου του προσφερόµενου εξοπλισµού της µονάδας και  την εγκατάσταση του.  
9. Τεχνική έκθεση λειτουργίας µονάδας 
Η Τεχνική έκθεση λειτουργίας θα πρέπει να έχει ειδική αναφορά στην περίοδο της δοκιµαστικής λειτουργίας της µονάδας τους 
ελέγχους και τις δοκιµές που θα γίνονται προκειµένου να δοκιµασθεί η ικανότητα της µονάδας να παράγει νερό σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές, η δυναµικότητα της µονάδας, η ειδική ενεργειακή κατανάλωση και όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών και 
των απαιτήσεων. 
Στην Τεχνική έκθεση λειτουργίας θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραµµα κανονικής λειτουργίας της µονάδας. Το 
οργανόγραµµα του προσωπικού, οι αρµοδιότητες κάθε εργαζόµενου, οι διαδικασίες προληπτικής και έκτακτης συντήρησης, οι 
διαδικασίες ελέγχου ποιότητας νερού και γενικά όλες οι δραστηριότητες του αναδόχου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας της µονάδας και της σε συνεχή βάση  βέλτιστου προς όφελος του ΚτΠ ισοζυγίου νερού  που αποδίδεται. 
Επισηµάνσεις 
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση 
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή 
τους. 
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Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.  
Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  του,  ο  διαγωνιζόµενος   αποδέχεται  ότι  έχει  µελετήσει λεπτοµερώς όλα τα 
στοιχεία της προµήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων 
συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης. Προκειµένου  οι  συµµετέχοντες  να  λάβουν  γνώση  των  
τοπικών  συνθηκών  του  έργου  θα επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστηµάτων, κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος προς την υπηρεσία. 
Το σχετικό αίτηµα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο 10 εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού, µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. για το 
συγκεκριµένο χρόνο (ηµεροµηνία και ώρα) κατά τον οποίο θα γίνει η επίσκεψη των ενδιαφεροµένων που υπέβαλαν σχετικό 
αίτηµα, στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον η υπηρεσία θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που θα συνοδεύσει τους 
συµµετέχοντες και θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες. Με το πέρας της επίσκεψης ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα προµηθεύσει 
τους ενδιαφερόµενους βεβαίωση της γνώσης των τοπικών συνθηκών. 
 

Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  όπως ορίζεται 
κατωτέρω και σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI  της διακήρυξης:  
Α. Τιµές 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
Η τιµή των προς προµήθεια υλικών και της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ. 96  

Πιο συγκεκριµένα: 
Όσον αφορά τα υπό προµήθεια υλικά η τιµή θα είναι κατ΄αποκοπή  για όλη την µονάδα σε ευρώ.     
Όσον αφορά την δοκιµαστική λειτουργία η τιµή θα είναι ανά µήνα, ανεξάρτητα από τις παραγόµενες ποσότητες νερού και θα 
περιλαµβάνει όλα τα κόστη  του διαγωνιζόµενου όπως αυτά περιγράφονται στα σχετικά παραρτήµατα, εκτός από την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Όσον αφορά στην κανονική λειτουργία, η τιµή θα είναι ανά µ3 επεξεργασµένου νερού και θα περιλαµβάνει όλα τα κόστη του 
διαγωνιζόµενου όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήµατα, εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει 
στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα VI  της παρούσας διακήρυξης97) σε 
µορφή pdf. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης98. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ . 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
Οι προσφερόµενες τιµές αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα αναλυτικώς οριζόµενα στην ΕΣΥ 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή99 στο Παράρτηµα I της παρούσας διακήρυξης.  

Χρόνος ισχύος των προσφορών100   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 12 µηνών από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη 
λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη 
ως άνω αρχική διάρκεια. 
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 και την εγγύηση συµµετοχής 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. 

                                                 
96

 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η 

σχετική μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α. 
97

 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
98

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
99

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
100

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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Λόγοι απόρριψης προσφορών101 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις 
παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,102  
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 την συµπλήρωσή της 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
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 την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  
Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 
του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών 
φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και 
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

                                                 
101

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
102

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών103 

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» , θα 
πραγµατοποιηθεί τέσσερις(4) εργάσιµες ηµέρες ,µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. 
. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που 
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο στάδιο αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου104. Στην συνέχεια το αρµόδιο 
όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών και  της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των 
εγγράφων της σύµβασης και ολοκληρώνει το ανωτέρω  πρακτικό µε  την απόρριψη των  προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύµβασης. Το πρακτικό εγκρίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η απόφαση κοινοποιείται στους 
διαγωνιζόµενους µέσω του ΕΣΥ∆ΗΣ. 
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο α΄ οι φάκελοι της οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την 
παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το πρακτικό εγκρίνεται από την Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου και η απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους των οποίων άνοιξαν οι τεχνικές προσφορές, µέσω 
του ΕΣΥ∆ΗΣ. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή105 απαιτεί 
από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται106 στην προσφορά µε την µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Αν 
οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. 
της παρούσας.  

                                                 
103

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).  
104

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 

φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
105

 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
106

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
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Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης107 - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση µέσω του 
συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσµίας,είκοσι (20) ηµερών 108 από την κοινοποίηση της σχετικής  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  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει 
ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκοµισθεί 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, µέσω του Συστήµατος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 
παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις 
οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 
του109.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -
2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης. 

 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη 
παράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και 
µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,,  

                                                 
107

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
108

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως 

άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό 

ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την 

έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα 

πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
109

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε 
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά.  

 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, έχει δικαίωµα να 
προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 
360 και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύµφωνα µε το άρθρο 366, ακύρωση παράνοµης πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 367 ή ακύρωση σύµβασης η οποία έχει συναφθεί παράνοµα , σύµφωνα µε 
το άρθρο 368.  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής 
προσφυγής του άρθρου 360, µπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της 
απόφασής της ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 372. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή.  
 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:  
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,  
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται 
µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
 
 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού µε τη χρήση του τυποποιηµένου 
εντύπου. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της.  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφος 1του άρθρου 365, 
παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  
 ∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει 
προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 
∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) 
της σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν.4412/2016. 
 

 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους 
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από 
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης . Το περιεχόµενό της 
είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VIΙ της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του 
ν. 4412/2016. 
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, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς 
αυτόν προκαταβολής. 110 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
προσκοµίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,  που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν 
να χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωµής). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 της Συγγραφής υποχρεώσεων 
(παράρτηµα ΙΙ)  επιστρέφεται στο σύνολό µετά την οριστική παραλαβή της 6ετούς  λειτουργίας και συντήρησης της 
εγκατάστασης  . Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσµου.  
Η εγγύηση προκαταβολής αποµειώνεται σταδιακά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και της 
υπ΄αριθ. 42/2017 µελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

Χρόνος παράδοσης των υλικών 

Η παράδοση των υλικών, η εγκατάσταση τους και η θέση σε λειτουργία πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να έχουν ολοκληρωθεί 
σε 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο 12ος µήνας θεωρείται υποχρεωτικά  ότι απαιτείται για την θέση σε 
λειτουργία της εγκατάστασης. 

Υπεργολαβία 

4.5.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.5.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε 
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.111. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

                                                 
110

 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
111

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια-τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σηµείο αυτό όροι σχετικά 
µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του. 
4.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 
τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, 
προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως 
άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016  

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης112  

4.7.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 

                                                 
112

 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου καθ’όλη τη διάρκεια της σύµβασης θα γίνεται όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα 
ΙΙ της παρούσας (Συγγραφή υποχρεώσεων) .   

 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων113   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Αναπροσαρµογή τιµής114  

Για τα υπό προµήθεια υλικά δεν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµής.  
Για την περίοδο της λειτουργίας συντήρησης  προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµής σύµφωνα µε τα εξής: 
Το τελικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε πιστοποίηση θα αναπροσαρµόζεται κατάλληλα, ώστε να 
ανταποκρίνεται στον πληθωρισµό και την αύξηση του κόστους εργατικών και α' υλών - καυσίµων. Ο τρόπος 
αναπροσαρµογής θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα και τις τιµές που έχουν οριστεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
Ελλάδος (Μηνιαία Εξέλιξη του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή ). Ειδικότερα η αναπροσαρµογή στην τιµή θα υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  
Τύπος: 
Ρ = Ρο * α 1 /α  
Όπου:  
Ρο= Το ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο µε βάση την οικονοµική του προσφορά . 
Ρ = Το ποσό που οφείλεται στον ανάδοχο προσαρµοσµένο στον τύπο. 
α 1 = Ο γενικός δείκτης Τιµών Καταναλωτή για το µήνα για το οποίο θα εκδοθεί το ένταλµα πληρωµής.  
α = Ο γενικός δείκτης Τιµών Καταναλωτή για το µήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά. 
 Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρµογής [για τον καθορισµό της ανωτέρω µεθοδολογίας] είναι η ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης. 

                                                 
113

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
114

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύµβασης 

 
Αργοστόλι,………………… 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 

 

 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος αφού διευκρινίζει ότι πολιτικά δεν είναι αντίθετοι µε την αφαλάτωση  δηλώνει ότι καταψηφίζει την 
εισήγηση γιατί θεωρεί ότι το έργο αυτό είναι µέγα σκάνδαλο αυτής της ∆ηµοτικής Αρχής εφόσον στα έξι χρόνια λειτουργίας τα 
τρία εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες  θα τα πληρώσουν οι δηµότες  0,23 € ανά κυβικό νερού. 
Στην συνέχει σηµειώνει   ότι η ιδία µελέτη έρχεται και εγκρίνεται από το ∆.Σ µε προϋπολογισµό  πέντε εκατοµµύρια 
επτακόσιες χιλιάδες και µετά  τροποποιήθηκε  µε τα ίδια µηχανήµατα και τον ίδιο εξοπλισµό σε τρία εκατοµµύρια επτακόσιες 
χιλιάδες  , χωρίς να αλλάξει  η µελέτη αλλά µειώθηκε  από την ∆ηµοτική Αρχή το ποσό  και έβαλε την λειτουργία. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει τα παρακάτω: Όσον αφορά την διαδικασία της συγκρότησης της Επιτροπής ,επειδή είναι 
και µεγάλη δουλειά θα περιµέναµε τουλάχιστον να υπήρχε µια κλήρωση µεταξύ των µηχανικών και των µηχανολόγων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας πράγµα που δεν έγινε και επίσης να γίνει  κλήρωση για τον Πρόεδρο της Επιτροπής πράγµα που δεν 
έγινε. Εµείς σαν αρχή το είχαµε ψηφίσει , µετά µε την τροποποίηση που επανήλθε στο ∆. Σ και µπήκε το θέµα της λειτουργίας 
µε επί πλέον κόστος όπως είπε και ο κ. Μιχαλάτος που αυτό θα είναι ανταποδοτικό και συνολικά θα το πληρώσουν οι 
δηµότες , δεν µπορούµε να πλέον το ψηφίσουµε όπως το έχετε εσείς προσδιορίσει να λειτουργήσει και προφανώς θα 
λειτουργήσει µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια µε εταιρεία που θα βάλει επί πλέον κόστος στους δηµότες.  
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  –Παπαδάτος Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      

- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τον Ν 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
- την 167/2017 απόφαση ∆.Σ περί έγκρισης Προγ. Σύµβασης µε ∆ΕΥΑΚ 
- την 121/2017 απόφαση ∆ΕΥΑΚ (Α∆Α: 6604ΟΡΓΟ-∆0Ε) περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2017  της 

προµήθειας  
- την 122/2017 απόφαση ∆ΕΥΑΚ (Α∆Α: 70Π6ΟΡΓΟ-0ΛΞ (έγκριση πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης). 
- Το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης της αρµόδιας Υπηρεσίας : 

                            
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1.Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους  παραπάνω όρους ∆ιακήρυξης του  Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για  την Προµήθεια: 
µε τίτλο :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ» µε κωδικό MIS 5001348 ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) συνολικού  ποσού 
προϋπολογισµού  εκτέλεσης της Πράξης της προγραµµατικής σύµβασης  7.458.835,60   € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α 
2. Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11-09-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 23:59 µ.µ. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Η.Σ) µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης  
www.promitheus.gov.gr του  ως άνω συστήµατος την 11η Σεπτεµβρίου, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 23:59 µ.µ. 
3.Η παρούσα προκήρυξη θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 21-07-2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
4.Επίσης το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης  θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ www.promitheus.gov.gr.  
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται στον Eλληνικό τύπο σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν 4412/2016 σε δύο 
ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ,σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και σε µία τοπική 
εβδοµαδιαία ,θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
www.kefallonia.gov.gr . 
5. Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    173 / 2017                                                                       Α∆Α: 66ΑΡΩΕ5-Ρ0Σ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου 
«Αποκατάσταση ζηµιών στο Μουσείο Ληξουρίου» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη 
το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης :  Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών στο Μουσείο Ληξουρίου»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 
µε αρίθ. 20663/4-07-2017 διαβιβαστικό του  Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του εν λόγω  
έργου κ. Ευάγγελου Κουφού σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το 
Πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού και εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης  στον προσωρινό 
µειοδότη µε την επωνυµία « ∆. & Κ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε» ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή 
έκπτωση ποσοστού επί τοις εκατό 38% επί του προϋπολογισµού του έργου.  Στην συνέχεια η  
Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 15338/ 23-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού   για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών στο Μουσείο Ληξουρίου»   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 :   
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω 
Πρακτικού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση  του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» προϋπολογισµού  29.500,00€  € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). και την 
ανακήρυξη   προσωρινού  µειοδότη την εταιρία µε την επωνυµία « ∆. & Κ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε» ο 
οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση ποσοστού επί τοις εκατό 38% επί του προϋπολογισµού 
του έργου.   

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Παπαδάτος Νικόλαος –Μιχαλάτος Θεόφιλος –
Γκισγκίνης Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος .               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   265 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  68/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: ΩΝ∆5ΩΕ5-ΚΦΑ) 
4) το  µε αρίθµ. 15338/23 -05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ.  15338/23-05-2017   Πρακτικού της Επιτροπής του  

Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ εκτιµώµενης αξίας  23.790,32 

Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
2. Ανακηρύττει προσωρινό µειοδότη για την εκτέλεση  του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» την εταιρία µε την επωνυµία « ∆. & Κ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε» ο οποίος 
προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση ποσοστού επί τοις εκατό 38% επί του προϋπολογισµού του έργου.   
 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται  σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  
4.Στην συνέχεια καλείται ο προσωρινά ανάδοχος  µε την επωνυµία « ∆. & Κ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε» 
καλείται να  υποβάλει  εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
άρθρο 23.2-23.10 της  διακήρυξης  του έργου . Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται προς έλεγχο στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   174  / 2017                                                                      Α∆Α: 7Χ05ΩΕ5-ΨΡΜ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση άσκησης προσεπίκλησης. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Έγκριση άσκησης προσεπίκλησης»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 19480/22-06-2017 
 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:   
 
               Στις 12 Απριλίου 2017 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η µε αριθ. ΚΛ506/3-4-2017 
κλήση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών µε συνηµµένη σε αυτήν την από 29-6-2014 αγωγή της 
Φωτεινής Στρατάκου. Με την ως άνω αγωγή η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να της 
καταβάλλει το ποσό των 23.029,58 ευρώ που αφορά αµοιβή της για την εκπόνηση των παρακάτω 
µελετών: α)«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆.Ε. 
ΠΑΛΙΚΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε συµβατικό ποσόν 12.190,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και β) 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆. 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», µε συµβατικό ποσόν 9.837,33 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.  έτους 2012.  
                Η ∆.Ε.Υ.Α. άµα τη συστάσει της υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως εις 
άπαντα εν γένει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµµετεχόντων εις ταύτην ∆ήµων ή Κοινοτήτων ή 
του Συνδέσµου και των παρ’ αυτοίς οργανισµών υδρεύσεως-αποχέτευσης, τας αναφεροµένας εις την 
ύδρευση και αποχέτευση. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται υπό και κατά της επιχείρησης άνευ άλλης 
διατυπώσεως µη επερχοµένης εκ της ως άνω διαδοχής βιαία διακοπή τούτων. 
                Για τους λόγους αυτούς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς µε την µε αριθ. 197/2015 
απόφαση του ενέκρινε την παράδοση στην ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς µεταξύ άλλων και των υπό κρίση 
µελετών αλλά και των υποχρεώσεων που απέρρεαν από αυτές. Ακολούθως  η ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς µε 
την µε αριθ. 133/2015 απόφαση της αποφάσισε οµόφωνα την παραλαβή των παραπάνω µελετών και 
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υποχρεώσεων που πηγάζουν από αυτές. Κατά συνέπεια ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δεν έχει καµία ευθύνη 
έναντι των παραπάνω υποχρεώσεων, οι οποίοι έχουν µεταβιβαστεί στη ∆ΕΥΑ και η οποία τις έχει 
αναλάβει ως καθολικός διάδοχος.  
                 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
                 Ως εκ τούτου παρακαλώ να εγκρίνετε την άσκηση ανακοίνωσης δίκης µετά προσεπίκλησης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προς τη ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς µε την οποία η επιχείρηση θα καλείται να 
παραστεί κατά νόµο, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, ασκώντας πρόσθετη παρέµβαση υπέρ 
ηµών συνοµολογώντας ότι έχει ήδη αποδεχθεί και αναλάβει ως υποχρέωση της, τις παραπάνω οφειλές 
και παρακαλώ να οριστεί η υπογράφουσα την παρούσα για την άσκηση και κατάθεση αυτής καθώς και 
για την παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο.       
 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος  –Παπαδάτος Νικόλαος 
–Μιχαλάτος Θεόφιλος και Γκισγκίνης Νικόλαος.       
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 19480/22-06-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 

                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει  την άσκηση ανακοίνωσης δίκης µετά προσεπίκλησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προς τη ∆ΕΥΑ 
Κεφαλλονιάς µε την οποία η επιχείρηση θα καλείται να παραστεί κατά νόµο, ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών, ασκώντας πρόσθετη παρέµβαση υπέρ ηµών συνοµολογώντας ότι έχει ήδη αποδεχθεί και 
αναλάβει ως υποχρέωση της, τις παραπάνω οφειλές. 

2. Ορίζει την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση και 
κατάθεση αυτής καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο.      

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   175  / 2017                                                                        Α∆Α: 7ΚΟ6ΩΕ5-Τ1Ο 
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας  

∆ιάταξης «Ορισµός δικηγόρου »θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 21280/10-07-2017 
 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

  Στις 5 ∆εκεµβρίου 2012 συζητήθηκαν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας α) η αίτηση 
της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  β) η αίτηση της Θεοχαρίστης Λορεντζάτου κλπ  και γ) η αίτηση της ανώνυµης 
εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ». Οι ως άνω αιτήσεις στρέφονταν κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Έργων καθώς και Γεωργίας και µε αυτές οι αιτούντες ζητούσαν την ακύρωση του από 18 
Ιουλίου 2002 Προεδρικού ∆ιατάγµατος, µε το οποίο είχε εγκριθεί πολεοδοµική µελέτη δεύτερης 
κατοικίας στην περιοχή Λάσση ∆.Ε. Αργοστολίου. Υπέρ του κύρους του παραπάνω προεδρικού 
διατάγµατος είχε ασκήσει παρέµβαση λόγω ύπαρξης εννόµου συµφέροντος ο πρώην  ∆ήµος 
Αργοστολίου και ήδη Κεφαλλονιάς. Τις εν λόγω υποθέσεις από το έτος 2002 χειρίζεται το δικηγορικό 
γραφείο της Αγγελικής Χαροκόπου, το οποίο έχει χειριστεί όλα τα δικαστικά θέµατα που έχουν 
ανακύψει και αφορούν την πολεοδόµηση της Λάσσης. 

Μετά τη συζήτηση των εν λόγω αιτήσεων εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 916/2017, 915/2017 και 
917/2017 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τις οποίες το Τµήµα έκρινε ότι πρέπει να 
αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης προκειµένου να διευκρινισθεί από τη ∆ιοίκηση εντός 3 
µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, αν η οριοθέτηση των διαρρεόντων την περιοχή του 
προσβαλλόµενου διατάγµατος ρεµάτων µε το νεώτερο και ήδη ισχύον όµοιο θα επηρέαζε την 
πολεοδοµική διευθέτηση της περιοχής, όπως αυτή ίσχυε κατ’ εφαρµογή του προσβαλλόµενου 
διατάγµατος. Ειδικότερα το ∆ικαστήριο διαπίστωσε ότι η περιοχή της Λάσσης διαρρέεται από 7 



 811 

υδατορέµατα και ως εκ τούτου κλονίζεται η αιτιολογία του διατάγµατος ως προς την ανυπαρξία 
ρεµάτων. Το ∆ικαστήριο µε βάση τα ανωτέρω ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και όρισε νέα 
δικάσιµο για τη συζήτηση των υποθέσεων την 4η Οκτωβρίου 2017.  

Κατόπιν τούτων ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να ορίζει τη δικηγόρο κ. Αγγελική 
Χαροκόπου προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση των ανωτέρω 
αιτήσεων. Ο ορισµός της θα γίνει σε συνέχεια προηγούµενης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
λόγω εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που η εν λόγω δικηγόρος διαθέτει σε θέµατα πολεοδοµικά 
και λόγω του ότι χειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την πολεοδόµηση της Λάσσης συστηµατικά και 
αποκλειστικά από το έτος 2012.  

Παρακαλώ η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, ορίζοντας την κ. Αγγελική 
Χαροκόπου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση 
των αιτήσεων στη δικάσιµο της 4/10/2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει ενηµέρωση για την Τεχνική Έκθεση των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος -Παπαδάτος Νικόλαος 
και Μιχαλάτος Θεόφιλος .       
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ.21280 /10-07-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 

                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Ορίζει τη δικηγόρο Αθηνών  κ. Αγγελική Χαροκόπου όπως  εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση των  αιτήσεων α) της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΣΑΝ 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  β) της Θεοχαρίστης Λορεντζάτου κλπ  και 
γ) της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟ στη δικάσιµο της 4/10/2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο λόγω 
εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που διαθέτει σε θέµατα πολεοδοµικά και λόγω του ότι χειρίζεται τις 
υποθέσεις που αφορούν την πολεοδόµηση της Λάσσης συστηµατικά και αποκλειστικά από το έτος 2012. 
2.Η αµοιβή της ως άνω δικηγόρου θα οριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   176  / 2017                                                                       Α∆Α: 7ΗΕ0ΩΕ5-028 
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου  για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.  

 
 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 3ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός δικηγόρου  για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 21094/7-07-2017  εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

 

  Στις 7 Οκτωβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 5-10-2015 αγωγή του Γεωργίου 
Ζουµπούλη µε την οποία ο ενάγων ζητά να του καταβληθεί το ποσό των 6.900 ευρώ. Η εν λόγω οφειλή 
προέρχεται από τον πρώην ∆ήµο Λειβαθούς και αφορούσε το έργο «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων 
Χώρων του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Κεραµειών», η σύµβαση του οποίου καταρτίσθηκε στις 23 
Νοεµβρίου 2010. Η εν λόγω αγωγή επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 
στη δικάσιµο της 26-06-2017.  

Επειδή κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία η υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία 
πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου βρισκόταν εκτός Κεφαλλονιάς κάνοντας χρήση τακτικής αδείας. 

Επειδή η εν λόγω υπόθεση αρχικά είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιµο της 4 Απριλίου 2016 
οπότε και αναβλήθηκε για την παραπάνω δικάσιµο της 26-06-2017.  
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 Επειδή το ∆ικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτηµα για χορήγηση δεύτερης αναβολής και επειδή 
για την εν λόγω υπόθεση έχει ήδη γνώση η κ. Κωνσταντίνα Κοκκόση, ως ειδική συνεργάτης του 
∆ηµάρχου. 

Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για 
τον ορισµό δικηγόρου.  

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την παράσταση της 
δικηγόρου Κεφαλλονιάς κ. Κωνσταντίνας Κοκκόση κατά τη δικάσιµο της 26.06.2017 ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου οπότε και εκπροσώπησε το ∆ήµο κατά την εκδίκαση της από 05/10.2015 
και µε αριθµό κατάθεσης 68/2015 αγωγής του Γεωργίου Ζουµπούλη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος -Παπαδάτος Νικόλαος.       
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ.21094 /7-07-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 

                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.Εγκρίνει την παράσταση της δικηγόρου Κεφαλλονιάς κ. Κωνσταντίνας Κοκκόση κατά τη δικάσιµο της 26.06.2017 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου οπότε και εκπροσώπησε το ∆ήµο κατά την εκδίκαση της από 05/10/2015 
και µε αριθµό κατάθεσης 68/2015 αγωγής του Γεωργίου Ζουµπούλη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
2. Η αµοιβή της ως άνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   177   / 2017                                                                    Α∆Α: Ω0ΛΥΩΕ5-Τ∆Φ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου µέσου της έφεσης κατά της αρίθ. 2954/2017 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  «Άσκηση ένδικου µέσου της έφεσης κατά της αρίθ. 
2954/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ορισµός δικηγόρου»θέτει υπόψη της Επιτροπής 
την  µε αριθ. πρωτ. 20840/ 5-07 -2017  εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
κ. Νίκης Χριστοφοράτου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

Την 26.06.2017 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η µε αριθµό 2954/2017 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η από 18.07.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 
1087/2016 αγωγή της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Εταιρίας µε 
την επωνυµία «Παύλος Ι.Κοντέλης Α.Ε.Β.Ε.» κατά του ∆ήµου µας. Ειδικότερα µε την ως άνω απόφαση 
ο ∆ήµος µας υποχρεώνεται να καταβάλει στην αντίδικο το χρηµατικό ποσό των 8.533,12 ευρώ µε το 
νόµιµο τόκο υπερηµερίας 6% ετησίως από την ηµέρα επίδοσης της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως 
του. 

Επί της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας δύναται να ασκήσει το ένδικο µέσο της έφεσης 
καθώς υφίστανται νοµικοί και ουσιαστικοί προς τούτο λόγοι. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.3852/2010, αρµόδια για την 
λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων. 

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως : α) αποφασίσετε την άσκηση του ένδικου µέσου 
της έφεσης κατά της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Εταιρίας µε την 
επωνυµία «Παύλος Ι.Κοντέλης Α.Ε.Β.Ε.» και κατά της µε αριθµό 2954/2017 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών, β) τον ορισµό της επί παγίας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου µας κας Νίκης 
Χριστοφοράτου για την άσκηση αυτής και την συζήτησή της όπου και όταν αυτή οριστεί και γ) τον 
ορισµό δικηγόρου Αθηνών σε περίπτωση κωλύµατος της επί παγίας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου 
για την εκτέλεση των ως άνω υπό στοιχείο (β) εντολών. 



 813 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά καταγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος - Σοφία Γαρµπή– Παπαδάτος Νικόλαος -
Μιχαλάτος Θεόφιλος .  
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την αρίθ. πρωτ.20840/5-07-2017 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
     
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της εδρεύουσας στην Αθήνα 
Ανώνυµης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Εταιρίας µε την επωνυµία «Παύλος Ι.Κοντέλης 
Α.Ε.Β.Ε.» και κατά της µε αριθµό 2954/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

2) Ορίζει  την  επί παγία αντιµισθία  δικηγόρου του ∆ήµου µας κ.  Νίκη Χριστοφοράτου για την 
άσκηση αυτής και την συζήτησή της όπου και όταν αυτή οριστεί. 

3) Ορίζει την δικηγόρο  Αθηνών κ. Αναστασία Τσατραφίλια  σε περίπτωση κωλύµατος της επί 
παγίας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου για την εκτέλεση των ως άνω υπό στοιχείο (β) 
εντολών και η αµοιβή της ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    178 / 2017                                      Α∆Α: ΩΖ9ΗΩΕ5-ΛΒ7 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθ. 341/26-07-2017 απόφασης ∆ηµάρχου(Ορισµός δικηγόρου για 
παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου). 
 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 5ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Έγκριση της αριθ. 341/26-07-2017 απόφασης ∆ηµάρχου(Ορισµός δικηγόρου για παράσταση  
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 19726/26-06-2017 /341 
απόφαση ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αργοστόλι  26  Ιουνίου 2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                            Αριθµ. Πρωτ.: -19726 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                             Αριθµ. Απόφασης: -341- 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7  
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, 
                                                                    Έχοντας υπόψη: 
 
 
1)Τα άρθρα 58 και 59 παρ. 2 του ν.3852/2010, 
2) Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιβ) του ν.3852/2010, 
3) Την µε αριθ. πρωτ.: 19716/2017 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 
Τον ορισµό της ∆ικηγόρου Κεφαλληνίας  Ιωάννας Μαρκέτου (ΑΜ 92) στην οποία χορηγούµε 

την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 26.06.2017 ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου  και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  κατά την εκδίκαση της από 
26.10.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 84/2015 ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά  της εδρεύουσας 
στην Κρανιά Αργοστολίου εταιρείας µε την επωνυµία «Β. ∆εστούνης και Σια Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093083430 
∆.Ο.Υ. Αργοστολίου) τελούσης σε εκκαθάριση νοµίµως εκπροσωπούµενης υπό των εκκαθαριστών 
αυτής.  

Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην  Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 3852/2010. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος  –Παπαδάτος Νικόλαος 
και  Μιχαλάτος Θεόφιλος.      
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την µε αρίθ. πρωτ. 19716/26-06-2017 γνωµοδότηση της κ. Ιωάννας Μαρκέτου από την Νοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου . 
Την αριθ.341/2017 παραπάνω απόφαση ∆ηµάρχου: 
 

                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Εγκρίνει ως έχει την  341/2017 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 
2.Εγκρίνει την παράσταση της κατά την δικάσιµο της 26.06.2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου  που 
εκπροσώπησε τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  κατά την εκδίκαση της από 26.10.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 84/2015 
ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά  της εδρεύουσας στην Κρανιά Αργοστολίου εταιρείας µε την επωνυµία 
«Β. ∆εστούνης και Σια Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093083430 ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου) τελούσης σε εκκαθάριση νοµίµως 
εκπροσωπούµενης υπό των εκκαθαριστών αυτής. 
3. Η αµοιβή της κ. Μαρκέτου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   179  / 2017                                                                      Α∆Α: ΨΞΧ9ΩΕ5-ΥΕΥ 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον καθορισµό του 
ύψους του ειδικού προστίµου για έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης από αυθαίρετη χρήση 
κοινοχρήστου χώρου. 
                                                                                                                                                                                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη     το  8ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο πρότασης για τον καθορισµό του ύψους του ειδικού προστίµου για έξοδα µεταφοράς και 
αποθήκευσης από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 5-12-
2017 εισήγησή του Α/∆ηµάρχου κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου στην  οποία αναφέρει τα παρακάτω : 
           
ΘΕΜΑ: Επιβολή ειδικού προστίµου για έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης από αυθαίρετη χρήση 
κοινοχρήστου χώρου.                                            
Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει την αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων 
χώρων προβλέπονται τα κάτωθι: 

α) Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη µε απόφαση του δηµάρχου, εκτός από 
το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιµο, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. 
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β) Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση του 
χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου 
κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συµβουλίου, για τους 
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση. 

Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήµο ή τις αστυνοµικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται 
αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται µέχρι και δύο φορές 
και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήµος µε συνεργείο του προβαίνει στην 
αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, δυνάµενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδροµή της 
οικείας αστυνοµικής αρχής. Τα αντικείµενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από 
τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα 
µεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για 
τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό 
πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµέρα της 
αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το 
δήµο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 199 του ν. 3463/2006. (άρθρο 13 παρ.8 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου από 
την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν. 1828/1989, ΦΕΚ 2/1989 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από το το άρθρο 6 
του Ν. 1900/1990, ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α', και αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 50 του 
Ν.4257/14).  Επειδή  στο  ∆ήµο  µας  δεν  υφίσταται  το  ειδικό  πρόστιµο  για  τα  έξοδα µεταφοράς 
και αποθήκευσης, πρέπει µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να καθοριστεί. Για το σκοπό αυτό η 
Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Κεφαλλονιάς θα πρέπει να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το ύψος 
του ειδικού προστίµου σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, λόγω αρµοδιότητας ( άρθρο 72 παρ. 1 
εδ. ζ Ν. 3852/2010) 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ : ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά : 
H Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν   στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρόταση για 
το ύψος του παραπάνω  ειδικού προστίµου στο ποσό του διπλάσιου ετήσιου προβλεπόµενου ανά 
τετραγωνικό µέτρο τέλους κοινοχρήστων χώρων   στις περιοχές του ∆ήµου  όπως προσδιορίζονται 
στον Κανονισµό Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος  –Παπαδάτος Νικόλαος.                                                                                                                                                           
Και αφού έλαβε υπόψη : 
 Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).. 
   την παραπάνω εισήγηση  του    Αρµόδιου  Α/∆ηµάρχου .  
και την εισήγηση της Προέδρου  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 816 

 
 
 
 
 

                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρόταση για το ύψος του ειδικού προστίµου 
για έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης αντικειµένων από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου  
,   στο ποσό του διπλάσιου ετήσιου προβλεπόµενου ανά τετραγωνικό µέτρο τέλους κοινοχρήστων 
χώρων   στις περιοχές του ∆ήµου  όπως προσδιορίζονται στον Κανονισµό Κοινοχρήστων Χώρων 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και στις ισχύουσες αποφάσεις του ∆.Σ για τον καθορισµό του ετήσιου 
Τέλους.                                        

 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                      
                                                                                                                                   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        
.                                                                                                                                Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                  
.                                                                                                                             Κωνσταντάκης Άγγελος  
                                                                                                                                 Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                          
 
                                                                  
    Σοφία Γαρµπή   
    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


