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                                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  23 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30  η  Ιουνίου  2016  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30  η   Ιουνίου   του έτους 2016, ηµέρα   Πέµπτη      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ    21376/24 -06-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε     (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                            
2.   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                       Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                 
3.   Ιωάννης  Λυκούδης                                                                                         Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                              
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                             
5. Κωνσταντάκης   Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                           ∆ιονύσιος Λυκούδης 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , θέτει  υπόψη της 
Επιτροπής για  συζήτηση ως κατεπείγοντα  εκτός ηµερησίας διάταξης τα παρακάτω  θέµατα  :  
Α) Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού για  την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ». 
Β) Έγκριση 1ου Πρακτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ  για το έτος 2016.» 
Γ) Κατάρτιση των όρων Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού   ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια  
ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ 
για τη λειτουργία   των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  για το έτος 2016» και  ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να 
αποφανθούν για   την συζήτηση τους   ως κατεπείγοντα . 
Για την συζήτηση των εν λόγω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  τα παρόντα Μέλη ( 
Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος -Γαρµπή Σοφία – Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και 
Κωνσταντάκης Άγγελος ) ψηφίζουν  ΟΜΟΦΩΝΑ . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    172 / 2016                                                                                    Α∆Α: 7ΖΛ9ΩΕ5-ΖΕ6 
 
  ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού για την Υπηρεσία « Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου 
για  το έτος  2016» 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Στη συνέχεια η   Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , εισηγούµενη   το  1 ο   θέµα εκτός    ηµερήσιας 
διάταξης «Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού για την Υπηρεσία «Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για το 
έτος  2016» ,  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τo µε αριθ. πρωτ. 22146/29-06-2016 διαβιβαστικό του Προέδρου της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. ∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει  το µε αριθ. πρωτ. 
22034/29-06-2016 Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το   οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής : 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 



Σήµερα 29.06.2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και 
Αξιολόγησης Προσφορών Υπηρεσιών που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 16/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, κατόπιν της αριθ. 21822/28-06-2016 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου 
της, αποτελούµενη από τους: 
1.Κοκκόση Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Πάτσε ∆ιονυσία, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος , ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του 
Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες 
προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία 
προσφορά , 

Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας (1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά για το 
διαγωνισµό «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» , και 
αναλυτικά η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» της οποίας η προσφορά έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 22002/29-
06-2016, 

Στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά 
, παρουσία του ενδιαφεροµένου και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της 
αριθ.826/20862/21-06-2016 ∆ιακήρυξης και αναλυτικά: 

1.«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 

α)αριθ. Νο 22251/29-06-2016εγγυητική επιστολή του Τ.Π.Κ.∆.,, ποσού 1.170,73€ 
β)αριθ. 36168/31-05-2016 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης, 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, 
δ)Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως, όπως και τις διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. , ότι η διάρκεια της 
προσφοράς της είναι τριάντα (30) ηµερών και ότι η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην. οποία εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας του προσωπικού που θα διατεθεί 
για την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της αριθ. 2/2016 µελέτης, 

ζ)Βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου σχετικά µε την έγκριση του καταστατικού της και της νόµιµης 
λειτουργία της, 

η)αντίγραφο της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την 
συµµετοχή στο διαγωνισµό, 

θ)καταστατικό του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 

ι)Πρακτικό γενικής συνέλευσης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 

ια)Πρακτικό συγκρότησης σε σώµα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 

ιβ) βεβαίωση έναρξης εργασιών(βεβαίωση ∆.Ο.Υ.)της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 

ιγ)βεβαίωση µεταβολής εργασιών(βεβαίωση ∆.Ο.Υ.) της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 

ιδ)κλειστός φάκελος µε την τεχνική προσφορά 
ιε)κλειστός φάκελος µε την οικονοµική προσφορά, 
Στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε την τεχνική 

προσφορά , παρουσία του ενδιαφεροµένου και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει 
της αριθ.826/20862/21-06-2016 και αναλυτικά : 

Τεχνική προσφορά µε τον πλήρη ονοµαστικό κατάλογο του προσωπικού που θα απασχοληθεί. 
Βιογραφικά σηµειώµατα του προσωπικού που θα απασχοληθεί. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στο άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής 

προσφοράς, και αφού την έλεγξε και την µονόγραψε, και αναλυτικά: 
1. .«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», της οποίας η προσφορά ήταν 54.590,39,00€(χωρίς ΦΠΑ) και συνολική προσφορά µε 
ΦΠΑ 67.146,17 ήτοι έκπτωση 6,7415% από την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την 



αριθ. 2/2016 Μελέτη που συντάχθηκε από τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής 
Ανάπτυξης, κο Κορκό-Κουρή Σταύρο, 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α)την αριθ. 2/2016 Μελέτη που συντάχθηκε από τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Τουριστικής Ανάπτυξης, κο Κορκό-Κουρή Σταύρο, 
β)την αριθ. 826/21-06-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια Πρόχειρου 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ», 
γ) την αριθ. 153/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε: 1)η αριθ. 
2/2016 Μελέτη για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του αναδόχου 
την χαµηλότερη τιµή, 2)οι τεχνικές προδιαγραφές και 3) καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του 
∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 
δ)την αριθ. 170/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία καθορίσθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, 
ε)το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.»(ΦΕΚ 11 Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
στ)το Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
ζ)το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
η)το Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 
διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
θ) το γεγονός ότι στον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, που διενεργήθηκε, για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» η προσφορά της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ήταν η µοναδική,  

ι) το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον αφενός δεν θα µπορεί να 
επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης από το ποσοστό που επιτυνχάνεται µε τον διαγωνισµό. 

ια) το γεγονός ότι µη λειτουργία της Παραλίας κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, θα έπληττε 
ανεπανόρθωτα αφενός την τουριστική εικόνα του νησιού και αφετέρου την οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων που θα ήταν αδύνατο να καλυφθούν από άλλες πηγές, 

ιβ) Την αποδοχή ως παραδεκτής της οικονοµικής προσφοράς µε αριθ. πρωτ. 22002/29-06-2016 της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ , εκτιµώµενη ότι τόσο το περιεχόµενό της όσο και η 
αξιολογούµενη οικονοµική πρόσφορα ήταν συµφέρουσα σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες 

 
                                                                                 Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 

Ως µειοδότη για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε έκπτωση 
επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 6,7415% ,ήτοι έκπτωση 4.853,83€ , και συνολική 
προσφορά 54.590,39€(χωρίς ΦΠΑ) και 67.146,17€(µε ΦΠΑ).  

 
Τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό του Πρακτικού ∆ιαγωνισµού για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ» και την ανακήρυξη µειοδότη την 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 6,7415% 
,ήτοι έκπτωση 4.853,83€ , και συνολική προσφορά 54.590,39€(χωρίς ΦΠΑ) και 67.146,17€ (µε ΦΠΑ). 
 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  
Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 170/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων. 
3) το µε αριθ. πρωτ. 22034/29-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 



την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου  .  

 

 

                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 22034/29-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την Υπηρεσία : Εργασίες  Λειτουργίας  παραλίας Μύρτου. 
2. Ανακηρύσσει  µειοδότη για την Υπηρεσία «Εργασίες  Λειτουργίας  παραλίας Μύρτου» την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 6,7415% ,ήτοι έκπτωση 4.853,83€ , και 
συνολική προσφορά 54.590,39€(χωρίς ΦΠΑ) και 67.146,17€ (µε ΦΠΑ). 
3. Μετά τον κατά τον Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης, καλείται  ο ανάδοχος για την υπογραφή σχετικής 
σύµβασης.  
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  ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας,  Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, 
Αναψυκτικών και Παγωτών  για την Λειτουργία  του Κυλικείου της Παραλίας Μύρτου και των 
Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
 
Στη συνέχεια η   Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , εισηγούµενη   το  2 ο   θέµα εκτός    ηµερήσιας 
διάταξης Έγκριση 1ου Πρακτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ  για το έτος 2016.»,  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τo µε αριθ. πρωτ. 21752/28-06-2016 διαβιβαστικό 
του Γραφείου Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει  το µε αριθ. πρωτ. 
21396/24-06-2016 Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το   οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής : 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Αρ. αποφ: 15/2016 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών 

Παντοπωλείου, Αρτοποιίας,  Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών  για την 
Λειτουργία  του Κυλικείου της Παραλίας Μύρτου και των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 24-06-2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 21319/13-06-2016 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, 
η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 15/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 24822 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 16936/505/25-05-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Ειδών Παντοπωλείου, 
Αρτοποιίας,  Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών  για την Λειτουργία  του Κυλικείου 
της Παραλίας Μύρτου και των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»,  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος MANTZOYΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 

 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 



3. Τακτικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 
 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 16936/505/25-05-2016 διακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Ειδών 
Παντοπωλείου, Αρτοποιίας,  Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών  για την Λειτουργία  
του Κυλικείου της Παραλίας Μύρτου και των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»,  και το νοµικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει 
ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 24822.  Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 20/04/2016 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 24/04/2016 και ώρα 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 24822και 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 

1 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

18/06/2016 ,12:14:24 

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

περιεχόµενό 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 9 της αριθ. 16936/505/25-05-2016 ∆ιακήρυξης) αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
α) δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά  για το άρθρο 4 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 
ΚΕ∆ΗΚΕ  - ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV:  15555000-3,(ΠΑΓΩΤΑ) 15000000-8(ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), 15612500-6(ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ), 
15812100-4(ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ),15981000-8(ΝΕΡΟ), 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ), 15961000-2(ΜΠΥΡΑ), 
15911000-7(ΠΟΤΑ) )    
β) ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, προσφορά 
για  το άρθρο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV:   15555000-3», για  το άρθρο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ         ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV:  
15000000-8(ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), 15612500-6(ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ), 15812100-4(ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και 
για το άρθρο 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΜΠΥΡΑΣ-ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV:   15981000-8(ΝΕΡΟ), 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ), 15961000-2(ΜΠΥΡΑ), 
15911000-7(ΠΟΤΑ)» από τον παρακάτω προµηθευτή και η προσφορά του οποίου είχε λάβει από το σύστηµα, τον 
παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος : 



 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς συστήµατος 

1 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

36766 

γ)η προσφορά(Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς) της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ήταν πλήρης βάσει της αριθ. 16936/505/25-05-2016 ∆ιακήρυξης , 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1.Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς) για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 
1) & για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ         
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 2) & για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ-
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΜΠΥΡΑΣ-ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
(άρθρο 3) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 16936/505/25-05-2016  ∆ιακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον Προµηθευτή του 
οποίου η προσφορά έλαβε τον µοναδικό α/α συστήµατος(36766),και ειδικότερα της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,, 
2.  Την διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για «(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΕ∆ΗΚΕ  - ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV:  15555000-3,(ΠΑΓΩΤΑ) 15000000-8(ΕΙ∆Η 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), 15612500-6(ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ), 15812100-4(ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ),15981000-
8(ΝΕΡΟ), 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ), 15961000-2(ΜΠΥΡΑ), 15911000-7(ΠΟΤΑ)», εφόσον για το τµήµα αυτό δεν 
κατετέθη καµία προσφορά. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 

Αργοστόλι 24/06/2016 

Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 

Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό του Πρακτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  Ειδών 
Παντοπωλείου, Αρτοποιίας,  Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών  για την 
Λειτουργία  του Κυλικείου της Παραλίας Μύρτου και των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
 
Την εισήγησητης Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  Ανουσάκης 
Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 138/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων. 
3) το µε αριθ. πρωτ. 21396/24-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου  .  

                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 21396/24-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την προµήθεια  Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας,  Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, 
Αναψυκτικών και Παγωτών  για την Λειτουργία  του Κυλικείου της Παραλίας Μύρτου και των Κυλικείων 
της ΚΕ∆ΗΚΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
2. Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΓΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 1) & για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ         ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 



ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 2) & για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΜΠΥΡΑΣ-
ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 3) σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθ. 16936/505/25-05-2016  ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον Προµηθευτή του οποίου η προσφορά έλαβε τον µοναδικό α/α 
συστήµατος(36766),και ειδικότερα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,, 
3.  Την διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για «(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΕ∆ΗΚΕ  - ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV:  15555000-3,(ΠΑΓΩΤΑ) 15000000-8(ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), 
15612500-6(ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ), 15812100-4(ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ),15981000-8(ΝΕΡΟ), 15982000-
5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ), 15961000-2(ΜΠΥΡΑ), 15911000-7(ΠΟΤΑ)», εφόσον για το τµήµα αυτό δεν κατετέθη καµία προσφορά. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    174 / 2016                                                                  Α∆Α: ΨΟΚΙΩΕ5-Β∆Ο 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού   ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  
για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, 
ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  για το 
έτος 2016. 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το 3ο θέµα εκτός  ηµερήσιας  
διάταξης: « Κατάρτιση των όρων Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού   ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  
για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, 
ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  για το 
έτος 2016».έθεσε υπόψη της Επιτροπής το αρίθ. 21752/28/06/2016 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου 
της Γραφείου Προµηθειών κ. ∆ιονύσιου Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή  το 
από  28-06-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης  κ. ∆ηµάρχου της ∆/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών   το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

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

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης ανάθεσης 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                8.800,17€ 
Φ.Π.Α.24% και 13% :                                2.013,33€   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:                            10.813,50€ 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   

 
Aριθ. Αποφ.: 000/2016 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 00000/00-07-2016 

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

        
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

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

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

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



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

Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (Συµπληρωµατικά & αναλογικά εφαρµοζόµενου σε θέµατα   που δεν 

ρυθµίζονται ή δεν ρυθµίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις) .  
7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου    στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 

αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων αι 
λοιπές διατάξεις» 

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

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

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

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

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

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

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

18. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για 
την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 1ο  
«16REQ004117788»(ΚΕ∆ΗΚΕ)  

19. Το εγκεκριµένο αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για 
την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 
1ο «16REQ004130939»(ΚΕ∆ΗΚΕ)  

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

21. Την αριθ. 505/16936/25-05-2016 ∆ιακήρυξη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών(Τµήµα Προµηθειών)   
22. Το αριθ. 21396/24-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
23. Την αριθ. 000/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία ενεκρίθη το 

αριθ. 21396/24-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
24. Την αριθ. 2/2014(3107/23-07-2014) Κατευθυντήρια  Οδηγία της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ, απόφαση 231/2014 

(«Σύνταξη ∆ιακηρύξεων και τευχών ∆ιαγωνισµού προς αποφυγή συνήθων πληµµελειών των όρων αυτών») 
, παράδειγµα 13. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  µε σφραγισµένες 

προσφορές, για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, 
ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης για την κάλυψη των αναγκών της ΚΕ∆ΗΚΕ, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ως εξής: 
 

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

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

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

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

 



ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1ο  ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΕ∆ΗΚΕ  - ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV : 

15555000-3[ΠΑΓΩΤΑ],  15000000-8(ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), 15612500-6[ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ],  15812100-
4[ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ], 15981000-8[ΝΕΡΟ], 15982000-5[ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ], 15961000-2[ΜΠΥΡΑΣ], 
15911000-7[ΠΟΤΑ]. 

Η δαπάνη για το Ν.Π.Ι.∆. την ΚΕ∆ΗΚΕ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονοµικού έτους 2016 και 2017, για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης.  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

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

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

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

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

4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής : 
 

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

4.2 Στοιχεία φορέα υλοποίησης της προµήθειας: 
4.2.1 Ν.Π.Ι.∆. « Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε ∆ήµου Κεφαλονιάς», ΑΦΜ 997627815, ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου , έδρα: Λεωφόρος  

Βεργωτή  16,∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ 
       4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

00/07/2016 

00/07/2016 00/07/2016, ώρα 10:00 π.µ. 

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

προσφοράς στο Σύστηµα. 
 
         Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 6 της Υ.Α.Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 



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

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

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

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

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

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου 
να υποβάλλουν προσφορά.  
              Για την προµήθεια των αναφεροµένων ειδών θα αναδειχθεί  µειοδότης για τον ακόλουθο φορέα 
υλοποίησης της προµήθειας :  
Α. Για το Ν.Π.Ι.∆. ΚΕ∆ΗΚΕ 

Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό θα υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των υπό προµήθεια 
ειδών  ως αυτά προσδιορίζονται στην 16/2016 µελέτη που συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το 
σύνολο των ειδών του τµήµατος και η συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους. 

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

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας  (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν 
από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών 

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

 



Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 
σύνδεσµο ενεργοποίησης  λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του 

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

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

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

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

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

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

 
                                                ΑΡΘΡΟ 6Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και 
το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να 
φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 
αποκλεισµού του συµµετέχοντος.  
 
6.1  Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
Α) Για τους έλληνες πολίτες:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος 

των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε 
αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  

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

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

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

7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:   



α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 
1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

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

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

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

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

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

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

µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & 

ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 
- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 

εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  
10. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς 

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

11. α) Οι Έλληνες πολίτες: 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους. 
β) Αλλοδαποί: 
-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
δ) Συνεταιρισµοί: 



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

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

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

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

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

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

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

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

 
Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό Ν.Π.  
 
∆. Για τους συνεταιρισµούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.    
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 



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

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



   Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 
ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 

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

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

 

ΟΜΑ∆Α 
 

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

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) € 
 

Τµήµα 1ο ( αφορά το 
Ν.Π.Ι.∆.  Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.) 8.800,17 

176,01 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 176,01 

 
       Ρητά αναφέρεται ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα υπολογίζεται επί του τµήµατος   για το οποίο 

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

από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  
- Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στην ΚΕ∆ΗΚΕ , τον αριθµό της εγγύησης, το 
ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου 
εκδίδεται.  

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

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

την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε  επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας µε την Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.  

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

 
 Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 
11389/93) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 



Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 
60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  
 
8.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα 
 
8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής » 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα 
απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά  της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και 
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα επί ποινή αποκλεισµού. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Α. Για τα υπό προµήθεια είδη: 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 
προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) 
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 
από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 
 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 
Οι τιµές αναφοράς για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της  
υπ΄αριθ. 16/2016 µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών(Τµήµα Προµηθειών). 
Ο συµµετέχων έχει προσφέρει συγκεκριµένες τιµές µονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως ακριβώς ζητείται 
από τη διακήρυξη). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα 
συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς την τιµή που προκύπτει ως άθροισµα (προ Φ.Π.Α) των επιµέρους τιµών 
προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων. 



Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µονάδος, που προσφέρουν για έκαστο είδος. 
1ο Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
∆ιακήρυξη) 5% για το υπό προµήθεια χαρτοπετσέτα, διαστάσεων 33Χ33 σε κιβώτιο των 40 τεµ./κιβώτιο. Στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 
16,26 - (16,26 x 0,05)=15,44 
 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιµές µονάδος, έχουν 
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς  της µελέτης, σε µορφή pdf. 
Η τιµή της προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ ανά είδος, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Μειοδότης θα αναδεικνύεται  ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
8.3 Τρόπος πληρωµής 
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τµηµατικές, και οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές µετά την ολοκλήρωση των 
παραδόσεων και την τιµολόγηση αυτών.  
Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής παράδοσης, µετά την οριστική παραλαβή και τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή.   
Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος από την Οικονοµική του Νοµικού 
Προσώπου στο όνοµα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισµών 
οικονοµικού έτους 2016. Η πληρωµή θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του Νοµικού Προσώπου Κ.Ε.∆Η.ΚΕ., 
εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής 
 
8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 
138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 
8.5 Επισηµάνσεις 
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 

εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης 
για 30 επιπλέον ηµέρες.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

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

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

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

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
• Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών του τµήµατος 

ως αυτά καθορίζονται στην αριθ. µελέτη 16/2016 της υπηρεσίας . Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα 
αφορά  το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στο τµήµα της µελέτης. 

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

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

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

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

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



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

 
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 00/07/2016 και ώρα 10:00 π.µ.  και σε περίπτωση 
επαναληπτικού διαγωνισµού την 00 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.µ., εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων 
οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής », οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

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

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

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

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

καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες 
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ. 16/2016 µελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας  
διακήρυξης. 

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

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

 



ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:  
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της διακήρυξης έως 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι 
ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική 
τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε 
µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα.   
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 του 
ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.  
Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.  
12.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται 
δεκτές.  
Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  
12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 
12.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
   Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε 
τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε  επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του 
κάθε φορέα µη συµπεριλαβανοµένου του ΦΠΑ.  
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο 
προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε την Κ.Ε.∆.Η.Κ.Ε. 
   Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η 
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά 
του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
εξής: 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.  
- Την συµφωνηθείσα τιµή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωµής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
 
   Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του φορέα.. 



   Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει 
την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 17Ο - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
17.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την 

σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 

17.2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, 
εφόσον κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δεν παραδίδει προσηκόντως  τις ποσότητες που του 
ζητούνται από τις αναθέτουσες αρχές και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 
16/2016 µελέτης. 

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

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

κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ΑΡΘΡΟ 18ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
           Για    την εξασφάλιση της ποιότητας  των ειδών καθ΄ όλη τη διάρκεια  της προµήθειας, η Υπηρεσία της 
ΚΕ∆ΗΚΕ έχει  το δικαίωµα να  αποστέλλει δείγµατα  των  ειδών της προµήθειας  για έλεγχο  στο Γενικό Χηµείο 
του Κράτους.  
         Εάν κατά την παραλαβή  διαπιστωθεί ακαταλληλότητα  των ειδών ο προµηθευτής  πρέπει να τα 
αντικαταστήσει µέσα σε τακτή προθεσµία  που θα του δώσει ο υπεύθυνος του κυλικείου  της ΚΕ∆ΗΚΕ  και 
οφείλει να παραλάβει  το ακατάλληλο είδος το αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσαρες ώρες.  
       Η δαπάνη των οποιονδήποτε ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο προµηθευτή 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 Π∆ 60/2007 
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π∆ 
60/2007 

ΑΡΘΡΟ 20ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 



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

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

ΑΡΘΡΟ 21ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

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

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

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

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

Επίσης για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύµβασης αρµόδια είναι τα 
∆ικαστήρια Κεφαλληνίας. 

                      
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει ο Επαναληπτικός ∆ιαγωνισµός να διεξαχθεί αναλυτικά όπως παρακάτω:  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

06/07/2016 

 
18/07/2016 

 
25/07/2016, ώρα 10:00 π.µ. 

 
 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  
Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   152 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) . 
3) την 173/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  . 
 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  µε σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία   των 



κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ  για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης για την 
κάλυψη των αναγκών της ΚΕ∆ΗΚΕ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

όπως παρακάτω:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

06/07/2016 

 
18/07/2016 

 
25/07/2016, ώρα 10:00 π.µ. 

 
3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες (ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ), σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες (ΗΜΕΡΗΣΙΟ &ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ) , 
και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα (ΧΡΟΝΙΚΑ) , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό 
µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  
 
Α∆Α: ΩΩΚΡΩΕ5-ΡΧ6 
ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσµίας  εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου σε δηµοτική οδό στην 
περιοχή ΛΑΧΟΥ στην Τ.Κ Φάρσων ∆.Ε Αργοστολίου »     
 
Στην συνέχεια η   Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , εισηγούµενη το 1 ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης:   Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου σε δηµοτική οδό 
στην περιοχή ΛΑΧΟΥ στην Τ.Κ Φάρσων ∆.Ε Αργοστολίου»    θέτει υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
 
Σύµφωνα µε την 38/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε µε απευθείας ανάθεση η 
εκτέλεση του έργου µε τίτλο  «Κατασκευή τοιχίου σε δηµοτική οδό στην περιοχή ΛΑΧΟΥ στην Τ.Κ 
Φάρσων ∆.Ε  Αργοστολίου»    προϋπολογιζόµενης δαπάνης 6.515,00 Ευρώ, η οποία έχει 
προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7323.17 και ανατέθηκε στον 
Εργολάβο ∆ηµοσίων Έργων  κ. Μοσχονά Νικόλαο του Γερασίµου  έναντι του ποσού των  5.733,20 € 
µε    Φ.Π.Α. 
  Με το αρίθµ. 15387/13-05-2016 αίτηµα  του ο εν λόγω ανάδοχος ζητά την παράταση της ορισθείσας 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου (14-05-2016) προκειµένου να διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
της οδού προς την πλευρά του  οικοπέδου  στην θέση που είναι να κατασκευαστεί το τοιχίο 
αντιστήριξης επειδή πρέπει ταυτόχρονα να γίνει καθαίρεση του υπάρχοντος τοιχίου από 
οπτοπλινθοδοµή µε προσεκτική αποξήλωση της περίφραξης κατασκευασµένο από την ιδιοκτήτρια του 
οικοπέδου (η οποία βρίσκεται εκτός Ελλάδας) προκειµένου να οριοθετήσει το οικόπεδό της. 
Σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 16670/24-05-2016 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία εισηγείται 
την παράταση της προθεσµίας  σύµφωνα µε τα άρθρα 48 & 49 του Ν. 3669/08 . 
Προτείνεται η παράταση της ορισθείσας προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι 15/8/2016 
προκειµένου να διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τµήµατος της οδού προς την πλευρά του 
οικοπέδου της φερόµενης ιδιοκτησίας κ. Γ. Βουτσινά που θα κατασκευαστεί το τοιχίο αντιστήριξης. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος 
Γεράσιµος –  Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            



και αφού έλαβε υπόψη: 
1. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
2. το αρίθµ. 15387/13-05-2016 αίτηµα  του Ε.∆.Ε Νικόλαου Μοσχονά 
3. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Την  παράταση της   προθεσµίας εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή τοιχίου σε δηµοτική οδό στην 
περιοχή ΛΑΧΟΥ στην Τ.Κ Φάρσων ∆.Ε Αργοστολίου»    σύµφωνα µε τα άρθρα 48 & 49 του Ν. 
3669/08 µέχρι 15/8/2016 προκειµένου να διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τµήµατος της 
οδού προς την πλευρά του οικοπέδου της φερόµενης ιδιοκτησίας κ. Γ. Βουτσινά που θα κατασκευαστεί 
το τοιχίο αντιστήριξης . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   176  / 2016                                                       Α∆Α: ΩΑΙΨΩΕ5-ΠΤ0                                  

ΘΕΜΑ : Έγκριση της αρ. 556/3-06-2016  απόφασης ∆ηµάρχου για  απευθείας  ανάθεση   
κατεπειγουσών εργασιών  λόγω φυσικών καταστροφών . 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη      το  5 ο θέµα    ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση της αρ. 556/3-06-2016  απόφασης ∆ηµάρχου για την  απευθείας ανάθεση   
κατεπειγουσών εργασιών  λόγω φυσικών καταστροφών» έθεσε   υπόψη της Επιτροπής προς 
έγκριση  την 556/3-06-2016 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία αναθέτει τις εργασίες 
άµεσης αποκατάστασης της πρόσβασης στην παραλία Λέπεδων της ∆.Ε Παλικής  στον κ. 
Μπουρµπούλη Βασίλειο «Χωµατουργικές Εργασίες –Αυτοκινητιστή»  που εδρεύει στο Ληξούρι 
Κεφαλλονιάς µε ΑΦΜ 057979648 στη ∆.Ο.Υ Αργοστολίου , συνολικής δαπάνης 5.059,20 € µε Φ.Π.Α  
σύµφωνα µε την αριθµ. 18338/3-06-2016 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως  
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  Ανουσάκης 
Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
 το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την Τεχνική Έκθεση  της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 
• την απόφαση του κ. ∆ηµάρχου  
  Την  εισήγηση   της  Προέδρου   
                                       ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει την αριθ.  556/3-06-2016 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία αναθέτει τις 
εργασίες άµεσης αποκατάστασης της πρόσβασης στην παραλία Λέπεδων της ∆.Ε Παλικής  στον κ. 
Μπουρµπούλη Βασίλειο «Χωµατουργικές Εργασίες –Αυτοκινητιστή»  που εδρεύει στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς µε 
ΑΦΜ 057979648 στη ∆.Ο.Υ Αργοστολίου , συνολικής δαπάνης 5.059,20 € µε Φ.Π.Α  σύµφωνα µε την αριθµ. 
18338/3-06-2016 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   177 / 2016                                                                         Α∆Α: 6ΛΞ3ΩΕ5-73Φ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

Στην συνέχεια η Πρόεδρος , δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  3 ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 



Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία KA 

Υπόλοιπο 

ΚΑ 

593 22/06/2016 4.000,00 

Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (καρότσια 
οδοκαθάρησης κλπ),ΑΡΙΘ. 3/2016 
ΜΕΛΕΤΗ ∆/Ν∆ΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
εγκιθείσας µε την αριθ. 828/2016 απόφαση 
∆ηµάρχου 35.7135.04 1.000,00 

594 23/06/2016 5.000,00 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων[ΜΕ 029586, ΜΕ 029585, 
ΜΕ040989, ΜΕ 040968, ΜΕ 040992, 
ΜΕ040991, ΜΕ 096223, ΜΕ 052391, ΜΕ 
052363, ΜΕ 052315, ΜΕ 040997, ΜΕ 
034633, ΜΕ 040947, ΜΕ 040960, ΜΕ 
110279, ΜΕ 096229, ΜΕ 077679, ΜΕ 
034624, ΜΕ 034619, ΜΕ 034616 20.6322 0,00 

601 24/06/2016 2.235,10 

Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 
κοινοχρήστων χώρων 35.7135.14 64,90 

602 24/06/2016 2.790,00 Ασφάλιστρα ακινήτων 10.6251 7.210,00 

603 24/06/2016 1.300,00 

Ασφάλιστρα ακινήτων (λιµνοσπήλαια 
Μελισάνη - ∆ρογκαράτη )  70.6251 1.100,00 

605 27/06/2016 486,70 

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων[ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ-
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΤΜ] 10.6261.02 7.976,20 

608 28/06/2016 142.719,05 

Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές 
αποζηµιώσεις 00.6823 0,00 

609 28/06/2016 19.341,71 

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων  00.6492 0,00 

610 28/06/2016 279,00 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Ι.Χ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΣΚΑΦΕΑ βάσει του αριθ. 
21537/27-06-2016 εγγράφου του Α/∆ 
Πολιτικής Προστασίας 70.6233.01 7.685,29 

611 28/06/2016 5.000,00 

Προµήθεια καλαθιών απορριµµάτων[αριθ. 
21219/26-06-2016 µελέτη της ∆/νσης 
Καθαριότητας,εγκριθείσας µε την αριθ. 
844/2016 Απόφαση ∆ηµάρχου] 35.7135.01 1.500,00 

613 28/06/2016 4.253,62 

Οριστική Μελέτη αγκυροβολίου 
τουριστικών σκαφών Σκάλας-Νότιο 
Κρηπίδωµα (Σύµφωνα µε την αριθ.5/2016 
διαταγή πληρωµής του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών για ΤΟΜΗ Α.Ε.) 30.7412.79 0,00 



614 28/06/2016 4.253,62 

Οριστική Μελέτη αγκυροβολίου 
τουριστικών σκαφών Σκάλας-Έργο 
αγκυροβολίου ΣΑΤΑ (Σύµφωνα µε την 
αριθ.5/2016 διαταγή πληρωµής του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών για ΤΟΜΗ 
Α.Ε.) 30.7412.80 0,00 

615 29/6/2016 269,50 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10.6672 3.766,71 

616 29/6/2016 151,80 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 10.6264 5.736,59 

617 29/6/2016 54,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισμός 10.7133 852,40 

618 29/6/2016 175,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10.6672 3.591,71 

619 29/6/2016 1.289,60 

Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών 

Εγκαταστάσεων[αριθ. 21621/27-06-2016 

έγγραφο Α/Δ Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 6.395,69 

620 29/6/2016 90.068,93 

Αποχέτευση Σκάλας ( ΕΠΠΕΡΑΑ [26ος 

Λογαριαμός] 63.7326.03 129.799,92 

621 29/6/2016 1.000,28 

Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 

παραλιών  70.6662.01 469,05 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις :από την 565 έως και την 582/2016. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  αφού επισηµαίνει ότι οι προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων από την 585 
έως και 591/2016 που αφορούν εργασίες διαµορφώσεις παραλιών συνολικού ποσού 60.000,00 € 
έχουν σπάσει σε επτά ποσά ενώ θα µπορούσε να βγουν µε ένα πρόχειρο διαγωνισµό και να υπάρξει 
ανάδοχος , δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο την  592/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –  Ανουσάκης 
Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   178 / 2016                                                                           Α∆Α: 7ΒΩΠΩΕ5-ΤΘΙ   

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  
Προπληρωµής . 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  ,  δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 4 o θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 20178/ 15-06-2016 εισήγηση του , θεωρηµένη από 



τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  στην οποία  αναφέρει  τα  
παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
   Ζητείται :  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής 
(αριθµ. ΧΕΠ  646 Β /2016 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονυσίου Τσιλιµιδού   που είχε 
εκδοθεί µε την αριθµ.  73/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης 
                      Β) αριθ.20018 /14-05-2016 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
                      Γ) Κατάσταση παραστατικών. 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την κατάσταση των Παραστατικών των 
Πληρωµών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 



 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  Ανουσάκης 
Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
και αφού έλαβε υπόψη : 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 73/2016 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ιονύσιος  Τσιλιµιδός    για την 
απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 



               
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ.  646  Β   / 2016 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού    2.000,00  € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. ∆ιονύσιο  Τσιλιµιδό        µαζί 
µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο  Τσιλιµιδό   από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00   € το οποίο είχε 
διατεθεί για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου σύµφωνα µε την 73/2016 απόφαση   
της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   179  / 2016                                                                Α∆Α: 6ΕΤ3ΩΕ5-195                                                          

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 –Τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράµµατος και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το  2ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 
«Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού  οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο»    Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 23-05-2016  εισήγηση  του Προϊσταµένου του   Τµήµατος  
Λογιστηρίου- Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
      ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 . 

1. Βάση των αριθµ. πρωτ. 19524/10-06-2016, 19526/10-06-2016 εγγράφων του τµήµατος ∆ιαχείρισης & 
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού του ∆ήµου µας για την µεταβίβαση κατά κυριότητα 
ενός οχήµατος επιβατικού τύπου τζιπ, κόστους 2.976,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. από 
το Τµήµα Πολιτικής-Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7132.00 µε τίτλο 
«Προµήθεια επιβατηγών αυτοκινήτων» µε το ανωτέρω ποσό και την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 
00.6495.08 µε τίτλο «∆απάνες µεταβίβασης και µεταφοράς αυτοκινήτων από την ∆∆∆Υ στην 
Κεφαλονιά (ο παρών είναι δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 
1.500,00 ευρώ 

2. Μετά την πίστωση του ταµείου του ∆ήµου µας µε το ποσό των 620.000,00 ευρώ από την Εθνική 
Ασφαλιστική ως ασφαλιστική αποζηµίωση των κτιρίων «∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος», «Παλαιό 
∆ηµαρχείο Παλικής» και «∆ηµοτικό Θέατρο Ληξουρίου» λόγω των ζηµιών που υπέστησαν από τους 
σεισµούς του 2014, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία των κάτωθι: 
- του Κ.Α. Εσόδων 1699.09 µε τίτλο «Έσοδα από αποζηµίωση ασφαλιστικής λόγω ζηµιών που 
υπέστησαν δηµοτικά κτίρια από τους σεισµούς του 2014» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 620.000,00 
ευρώ 
- του Κ.Α. Εξόδων 10.7331.21 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου ∆ηµοτικού Θεάτρου Κέφαλος 
από τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τους σεισµούς του 2014(ασφαλιστική αποζηµίωση)» µε εγγραφή 
πίστωσης ποσού 55.000.00 ευρώ. 
- του Κ.Α. Εξόδων 10.7331.22 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Παλαιού ∆ηµαρχείου 
Παλικής και ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου από τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τους σεισµούς του 
2014(ασφαλιστική αποζηµίωση)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 565.000,00 ευρώ 
- την ανάλογη εγγραφή των ανωτέρω στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου µας έτους 2016. 

3. Μετά από την αριθµ. 186/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας περί έγκρισης της 
µελέτης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Επισκευή-Αποκατάσταση ∆ηµοτικής 
Οδού στην περιοχή Λαγγάδας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Φαρακλάτων» και δεδοµένου ότι στο 
Τεχνικό Πρόγραµµα και στον Προϋπολογισµό ο Κ.Α. Εξόδων έχει τίτλο «∆ρόµος ∆ιασταύρωση 
Λαγκάδα- Φαρακλάτα», παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία του Κ.Α. 30.7323.13 από 
«∆ρόµος ∆ιασταύρωση Λαγκάδα- Φαρακλάτα» σε «Επισκευή - Αποκατάσταση ∆ηµοτικής Οδού στην 
περιοχή Λαγγάδας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Φαρακλάτων» και στον Προϋπολογισµό και στο 
Τεχνικό Πρόγραµµα. 

4. Με το αριθµ. 2/2016 πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ερανικού Λογαριασµού 
315/540365-04 µε τίτλο «∆ήµος Κεφαλονιάς-οικονοµική βοήθεια λόγω σεισµού», λαµβάνοντας υπόψη 



την αριθµ. πρωτ. ∆23/16785/1330/11-05-2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίστηκε η διάθεση του ποσού των 65.710,65 ευρώ 
πλέον τόκων στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων των Φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων Ληξουρίου µε 
σκοπό την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν στο Ίδρυµα από τους καταστροφικούς σεισµούς του 
2014. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.02 
από «Απόδοση στα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Ληξουρίου» σε «Απόδοση στα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα 
Ληξουρίου (έσοδα από ερανικό τραπεζικό λογαριασµό)» και την ενίσχυση της πίστωσης µε το ποσό 
των 25.710,65 ευρώ καθώς ο Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 40.000,00 ευρώ. 

5. Μετά από ενηµέρωση του Τµήµατος Τουρισµού ότι σύµφωνα µε τον Προγραµµατισµό των δαπανών 
µέχρι τέλος του τρέχων έτους θα παραµείνουν αδιάθετα τα παρακάτω ποσά: 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ              ΠΟΣΟ 
00.6431.03              3.000,00€ 
00.6441.00              3.000,00€ 
00.6431.04              2.000,00€  
00.6434.06              2.000,00€ 
00.7425.02              1.000,00€ 
συγκεκριµένες πιστώσεις ύψους 11.000,00 ευρώ να χρησιµοποιηθούν για άλλες δαπάνες του ∆ήµου 
µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση πίστωσης των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 
Ποσό µείωσης 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 

00.6431.03 
∆ηµιουργία και 
αναπαραγωγή cd-rom 10.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00 

00.6431.04 
∆ηµιουργία εταιρικής 
ταυτότητας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

00.6434.06 
Αρχείο φωτογραφικού 
υλικού Γραφείου Τουρισµού 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

00.6441.00 

Συµµετοχή σε συνέδρια 
,εκθέσεις , συναντήσεις και 
διαλέξεις 20.000,00 20.000,00 3.000,00 17.000,00 

00.7425.02 
ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  35.000,00 35.000,00 11.000,00 24.000,00 

 
6. Για την ετήσια εισφορά στο ΤΠ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆ΚΥ το ποσό παρακρατείται από τους ΚΑΠ κάθε µήνα. Ένα 

µέρος αυτής της εισφοράς αφορούσε το ΕΤΕΑ στο οποίο εντάχθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του 
που είναι το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) και ο τοµέας του ΤΑ∆ΚΥ. 
Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 5 του Ν.4225/2014 καταργείται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4052/2012 (Α' 42), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη µε τα οριζόµενα στο 
παρόν άρθρο διάταξη. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2δ, 2ιβ, 2ιγ, 2ιδ της υποπαραγράφου ΙΑ3, 
παράγραφος ΙΑ, άρθρο πρώτο του ν.4254/2014 καταργούνται από 01.01.2015 τα έσοδα υπέρ των τ. 
ΤΑ∆ΚΥ, τ. ΤΕΑ∆Υ και τ. ΤΕΑΠΟΚΑ, τα οποία προκύπτουν από κρατήσεις πέραν των ασφαλιστικών 
εισφορών των ασφαλισµένων και των εργοδοτών επί των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζοµένων. 
∆εν συµπεριλαµβάνεται στις καταργούµενες διατάξεις η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν.1726/1944 (190/Α'). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για έσοδα υπέρ του τ. ΤΑ∆ΚΥ. Συνεπώς, 
εξακολουθεί να ισχύει η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 1, εδάφιο/περίπτωση δ, του άρθρου 



3 του ν.1726/1944 (190/Α'), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 100 του ν.δ.4260/1962 (186/Α'), ετήσια 
εισφορά υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑ∆ΚΥ), όπως ισχύει µε την ΥΑ B/20102/17823/71/01.8.2008 (1621 Β'), 
κατά το επί πλέον ποσό που προκύπτει από τις εκάστοτε καταβαλλόµενες εργοδοτικές εισφορές της 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (σχετική η υπ' αριθµ. 102/οικ. 531/9-3-1993 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 184/1993, τ. Β'). Προβλεπόµενες 
εισφορές από καταστατικές διατάξεις ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων, για "παλαιούς" και "νέους" 
ασφαλισµένους, πέραν των ασφαλιστικών εισφορών επί των µηνιαίων αποδοχών του εργαζόµενου, 
εξακολουθούν να ισχύουν, καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4225/2014 αφορούν αποκλειστικά 
στις εισφορές για την ασφάλιση στο ΕΤΕΑ. Συνεπώς κάθε προβλεπόµενη εισφορά, που δεν σχετίζεται 
µε θεµελίωση αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, διατηρείται.  
ΟΜΩΣ σύµφωνα µε το τελευταίο ΕΤΕΑ 14998/03.02.2016 κάθε διάταξη που προέβλεπε διαφορετική 
εργοδοτική εισφορά έπαυσε να ισχύει κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4225/14. Ως 
εκ τούτου η ετήσια εργοδοτική εισφορά παύει να καταβάλλεται από το έτος 2015 (ετήσια τακτικά έσοδα 
2014). 
Κατά συνέπεια από 1/1/2016 δεν θα παρακρατείται πλέον ετήσια εισφορά υπέρ ΤΑΕ∆Υ/τ.ΤΑ∆ΚΥ 
(ΚΑΕ 6056), αλλά µόνο υπέρ ΤΠ∆Υ/τ.ΤΑ∆ΚΥ. Βάση της ανωτέρω κατάργησης και των µειωµένων κατά 
εξακόσιες περίπου χιλιάδες ευρώ τακτικών εσόδων του 2014 σε σχέση µε το 2013 η µηνιαία 
παρακράτηση υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ/ΤΠ∆ΚΥ στο τρέχων έτος ανέρχεται στο ποσό των 10.400,00 ευρώ έναντι 
των 40.200,00 ευρώ κατά το έτος 2015 επί του οποίου υπολογίστηκε το προϋπολογισθέν ποσό του 
Κ.Α. Εξόδων 00.6056. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση πίστωσης του Κ.Α. 
Εξόδων 00.6056 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης» κατά ποσό 
360.000,00 ευρώ καθώς είχε διαµορφωµένη πίστωση ποσού 490.000,00 ευρώ. 

7. Σύµφωνα µε το από 01/08/2009 συµφωνητικό µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού 
Υπεραγίας Θεοτόκου Σιµωτάτων Κεφαλληνίας εκµισθώθηκε από τον πρώην ∆ήµο Λειβαθούς έναντι του 
µηνιαίου ποσού των 200,00 ευρώ, έως την 31η Ιουλίου 2011 ακίνητο µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί από 
τον µισθωτή αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών κοινής χρήσης και ειδικότερα την διαµόρφωση 
και την λειτουργία κοινόχρηστων λουτροαποχωρητηρίων. Από το µισθωτήριο αυτό οφείλονται πέντε 
µήνες. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.8117.07 µε 
τίτλο «Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών» µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ.  

8. Βάση του από 07/04/2016 εγγράφου του τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & 
Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων για τις αυξηµένες ανάγκες προµήθειας ελαστικών αυτοκινήτων 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6673.01 µε τίτλο «Προµήθεια 
ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων (ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής)» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ.  

9. Μέχρι τέλος του οικονοµικού έτους που διανύουµε στους Κ.Α. Εξόδων των δηµοσιεύσεων χρειαζόµαστε 
µεγαλύτερη πίστωση. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 
Ποσό αύξησης 
πίστωσης  

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 

00.6463 
Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

10.6462 
∆ηµοσίευση 
προκηρύξεων 5.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00 

10.6463 
Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων 7.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 

30.6462 
∆ηµοσίευση 
προκηρύξεων 7.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  22.000,00 28.000,00 12.000,00 34.000,00 

 



 
10. Σπουδαστής ΤΕΙ που πραγµατοποίησε πρακτική άσκηση στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς από 1/10/2014 έως 

31/3/2015, σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση θα έπρεπε να λάβει τµήµα της αποζηµίωσης από το 
∆ηµόσιο Φορέα- ∆ήµο Κεφαλλονιάς , το οποίο ανέρχεται σε € 176,00 το µήνα. Το ποσό αυτό εκ παραδροµής 
δεν χορηγήθηκε στον αναφερόµενο Φοιτητή επειδή το ΤΕΙ Ηπείρου, φοιτητής του οποίου ήταν ο ανωτέρω 
Υπάλληλος, ήταν ενταγµένο στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ. ∆εν του καταβλήθηκε όλο το ποσό της αποζηµίωσης από 
το πρόγραµµα αλλά 124,00 ευρώ το µήνα σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση, όπως αυτό προκύπτει και 
από το αριθµ. 21029/22.6.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Τµήµα Ανθρώπινου 
∆υναµικού. Ύστερα από τα παραπάνω και προκειµένου να χορηγηθεί η οφειλόµενη αποζηµίωση στον 
Ευάγγελο Βαγγελάτο, απαιτείται η τροποποίηση του προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2016 , εφόσον δεν 
έχει προβλεφθεί πίστωση κατά την σύνταξή του. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
δηµιουργία το Κ.Α. Εξόδων 10.8111.04 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα πρακτικά ασκούµενων» και πίστωση 
ποσού 1.056,00 ευρώ. 

 
11. Μετά από την επανεξέταση του προγράµµατος ΣΑΤΑ και των αιτηµάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος και του 
Προϋπολογισµού του 2016: 

 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 
Ποσό µεταβολής 

πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 

µεταβολή 

30.6662.08 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 45.000,00 20.000,00 -20.000,00 25.000,00 

30.6662.11 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Ερίσου 23.233,95 15.000,00 -5.000,00 18.233,95 

30.6662.10 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. Πυλάρου 25.153,95 15.000,00 -5.000,00 20.153,95 

30.6662.04 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. 
Αργοστολίου 41.758,66 30.000,00 -15.000,00 26.758,66 

30.6662.05 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε.Παλικής 41.428,53 40.000,00 -16.428,53 25.000,00 

30.6662.06 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 42.682,79 25.000,00 -17.682,79 25.000,00 



δικτύου ∆.Ε. Σάµης 

30.6662.07 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Ε. 
Λειβαθούς 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 25.000,00 

30.6662.09 

Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού 
δικτύου ∆.Κ. Οµαλών 15.000,00 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 

35.6262.07 

Υπηρεσίες 
ευπρεπισµού 
κοινοχρήστων χώρων 
και εξοπλισµού ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων 6.000,00 12.000,00 -6.000,00 0,00 

30.7323.06 
Οδοποιϊα ∆.∆. 
Γριζάτων ∆.Ε.ΣΑΜΗΣ  3.849,55 3.849,55 31,30 3.880,85 

30.7323.19 

Κατασκευή λιθοδοµής 
στον οικισµό 
Πάστρας ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 0,00 0,00 1.934,40 1.934,40 

30.7333.06 

Οδοποιϊα δ.δ. 
Καραβόµυλου ∆.Ε. 
Σάµης ( ΣΑΤΑ)  5.952,35 5.952,35 -3.359,65 2.592,70 

30.7336.15 

Εναλλακτική 
διαχείριση-
ανακύκλωση 
αποβλήτων (µπαζών) 
από κατεδαφίσεις 
κτιρίων ή τµηµάτων 
αυτών & κάθε άλλης 
εργολαβίας µε 
αντικείµενο 
καθαιρέσεις µη 
επικύνδυνων υλικών 
από εκσκαφές, 
κατασκευές κια 
κατεδαφίσεις 0,00 0,00 70.181,47 70.181,47 

30.7336.16 

Κατασκευή τµήµατος 
αργολιθοδοµής 
αντιστήριξης του 
δυτικού ορίου του 
αύλειου χώρου του 
Πολιτιστικού Κέντρου 
Φάρσων 0,00 0,00 1.170,52 1.170,52 

35.7135.01 
Προµήθεια καλαθιών 
απορριµµάτων 6.500,00 7.500,00 1.700,00 8.200,00 



35.6262.13 

Εργασίες 
τοποθέτησης 
πινακίδων 
(πληροφοριακών και 
οδοσήµανσης) στη 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 

35.7135.03 

Προµήθεια 
καθισµάτων - 
παγκάκια 6.700,00 8.000,00 2.000,00 8.700,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  313.259,78 222.301,90 -39.153,28 274.106,50 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές η ΣΑΤΑ θα διαµορφωθεί στο ποσό των 2.483.989,95 ευρώ (2.523.143,23 
ευρώ µείον 39.153,28 ευρώ).  

∆εδοµένου ότι το όριο της ΣΑΤΑ για το 2016 ανέρχεται στο ποσό των 2.523.828,05 ευρώ, δυνάµεθα να 
µεταφέρουµε από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου έργα, ποσού 39.838,10 ευρώ στην ΣΑΤΑ. Για το 
λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή χρηµατοδότησης του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.37 µε 
τίτλο «Οδοποιϊα δρόµου Πλαγιάς Κακογγύλου Ερίσου» µεταφέροντας ποσό 38.655,32 ευρώ στην 
ΣΑΤΑ. Το ποσό χρηµατοδότησης που θα παραµείνει στα Οφειλόµενα ανέρχεται σε 62.532,22 ευρώ και 
το σύνολο των έργων-δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τα Οφειλόµενα σε 574.407,45 ευρώ. Με τις 
παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα. 
Βάση των αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί απόδοσης 
στους ∆ήµους της χώρας, ποσού στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού 
∆ηµοσίου προς αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 3756/2009, τα ποσό διατίθεται για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των ∆ήµων της χώρας. Με 
απόφαση όµως των οικείων δηµοτικών συµβουλίων, δύναται τα αποδιδόµενα στους δικαιούχους ΟΤΑ 
ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές 
δραστηριότητές τους και έργα. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

-Την µείωση πίστωσης Κ.Α. Εσόδων 0619.06 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 
25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Επενδύσεις -Έργα» κατά ποσό 39.838,10 ευρώ 

-Την αύξηση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 0619.05 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου 
άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Λειτουργικές δαπάνες» κατά ποσό 39.838,10 ευρώ. 

12. Βάση της αριθµ. 556/2016 απόφασης ∆ηµάρχου µε θέµα την απευθείας ανάθεση εργασιών 
αποκατάστασης πρόσβασης παραλίας Λεπέδων ∆.Ε. Παλικής, ποσού 5.059,20 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε την διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς την ύπαρξη πίστωσης, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6262.11 µε τίτλο «Εργασίες 
αποκατάστασης πρόσβασης παραλίας Λεπέδων ∆.Ε. Παλικής» και πίστωση ποσού 5.059,20 ευρώ 

13. Μετά από εξέταση των κωδικών αριθµών εξόδων παρελθόντων οικονοµικών ετών παρατηρούνται 
υπόλοιπα σε σχέση µε τα καταχωρηµένα παραστατικά. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την µεταβολή των Κ.Α. Εξόδων ως ο κάτωθι πίνακας: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 
Ποσό 

µείωσης 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση 
µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

00.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 122.397,97 160.397,97 1.242,77 121.155,20 

00.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 218.111,81 303.111,81 1.960,94 216.150,87 



10.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου 
χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 165.000,00 105.000,00 15.831,88 149.168,12 

10.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 35.059,47 53.722,49 32,60 35.026,87 

10.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 64.275,34 93.168,06 390,98 63.884,36 

15.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 43,50 43,50 43,50 0,00 

20.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου 
χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 25.725,98 52.000,00 77,81 25.648,17 

20.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 95.143,55 30.000,00 41,81 95.101,74 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 78.883,79 50.000,00 41,34 78.842,45 

30.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου 
χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 49.068,50 103.000,00 1.643,65 47.424,85 

30.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 128.883,20 97.127,76 8.681,65 120.201,55 

35.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου 
χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 7.457,06 21.000,00 361,90 7.095,16 

35.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 24.493,23 10.093,23 2,28 24.490,95 

35.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 32.527,23 29.007,23 1,53 32.525,70 

40.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου 
χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 830,00 3.000,00 157,00 673,00 

70.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου 
χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 22.971,62 25.000,00 273,48 22.698,14 

70.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 371.542,45 68.556,35 395,60 371.146,85 



  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.442.414,70 1.204.228,40 31.180,72 1.411.233,98 

 
14. Προκειµένου να µπορέσει να αποδώσει ο ∆ήµος µας τον φόρο εισοδήµατος που θα προκύψει για την 

χρήση του 2015, ο οποίος θα προσδιοριστεί µε την υποβολή της φορολογικής δήλωσης παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την αρχική εγγραφή ποσού 50.000,00 ευρώ στον Κ.Α. Εξόδων 00.6331.00 µε τίτλο 
«Απόδοση φόρου εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων». 

15. Μετά από έλεγχο του απολογισµού των Κ.Α. Εξόδων λογιστικής τακτοποίησης του αντιτίµου ηλεκτρικού 
ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, παρατηρείται η ανάγκη ενίσχυσής 
τους. Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία µας συνέταξε και το αριθµ. πρωτ. 21672/27-06-2016 έγγραφο προς 
την Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (Ε.∆.Α.Κ.Ι. Α.Ε.) προκειµένου να µειωθεί η 
πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 00.6737.01 µε τίτλο «Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων» και να ενισχυθεί 
ισόποσα ο Κ.Α. Εξόδων 20.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας». Μετά από την θετική απόφαση της Ε.∆.Α.Κ.Ι. 
Α.Ε. για µείωση της απόδοσης από τον ∆ήµο µας ποσού 100.000,00 ευρώ και προκειµένου να 
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις για να διενεργηθούν οι λογιστικές τακτοποιήσεις 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κάτωθι µεταβολές του Προϋπολογισµού:  

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 
Ποσό 

µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 

µεταβολή 

00.6737.01 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων  

2.500.000,00 2.500.000,00 -100.000,00 2.400.000,00 

10.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

80.000,00 80.000,00 80.000,00 160.000,00 

20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

200.000,00 200.000,00 130.000,00 330.000,00 

20.6641.02 

Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση 

µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου 

130.415,94 20.000,00 -30.000,00 100.415,94 

70.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

660.000,00 660.000,00 200.000,00 860.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  3.570.415,94 3.460.000,00 280.000,00 3.850.415,94 

 



16. Βάση του αριθµ. πρωτ. 167582/13571/220/27-06-2016 εγγράφου της ∆/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών µνηµείων µε θέµα την τοποθέτηση εµποδίων ελέγχου κυκλοφορίας στην αρχή και 
στην απόληξη της γέφυρας De Bosset στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς ενηµερώνεται ο ∆ήµος µας ότι δεν 
υπάρχει αντίρρηση για την τοποθέτηση αναδιπλούµενων αρθρωτών µεταλλικών µπαρών στις εισόδους 
της γέφυρας µε την προϋπόθεση να τοποθετηθούν εκτός του µνηµείου, για την απρόσκοπτη χρήση της 
γέφυρας ως πεζογέφυρας. Για το λόγο αυτό και προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στην προµήθεια των εν 
λόγω µεταλλικών µπαρών, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6699.02 µε 
τίτλο «Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας» µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ. 

17. Προκειµένου να αποδοθεί νέα παγία στους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών ενοτήτων του ∆ήµου 
µας, ως ανακύκλωσης της πρώτης απόδοσης, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση-δηµιουργία 
των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 

10.6694.01 Λοιπές προµήθειες 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

30.6262.02 

Εργασίες συντήρησης 
αγροτικών δρόµων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 

35.6262.03 
Εργασίες διαµόρφωσης 
κοινοχρήστων χώρων  0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 

35.6699 
Λοιπές προµήθειες (υλικά -
εργαλεία) 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00 

 
18. Μετά από την έκδοση της αριθµ. πρωτ. 40890/5735/27-06-2016 εντολής κατανοµής εξουσιοδότησης 

πληρωµής της Σ.Α.-Ε069 από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για το έργο µε αριθµό 
2014ΣΕ06900002 και τίτλο «∆απάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων 
κτιρίων, λόγω του σεισµού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ποσού 145.482,73 ευρώ σε συνέχεια του αριθµ. πρωτ. 
10556/31-03-2016 εγγράφου της υπηρεσίας µας για κατανοµή πίστωσης (ταυτόχρονη αποστολή εκτός 
των άλλων δικαιολογητικών της 1ης εντολής πληρωµής του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων 
αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς-β΄ φάση» ποσού 61.423,35 ευρώ και της 1ης εντολής πληρωµής του 
έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς– δ΄ φάση» ποσού 84.059,38 
ευρώ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή πίστωσης των Κ.Α. 
Εσόδων και Εξόδων των ανωτέρω έργων: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.28 µε τίτλο «Επιχορήγηση του έργου "κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις-
υποστυλώσεις σεισµοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισµού της 26ης Ιανουαρίου 2014"» µε το ποσό των 
145.482,71 ευρώ προκειµένου η διαµορφωµένη πίστωση να ανέλθει στο ποσό των 145.482,73 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 69.7422.01 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς β΄ φάση» µε το ποσό των 61.423,34 ευρώ µε χρηµατοδότηση από το Υπουργείο 
Υποδοµών προκειµένου η διαµορφωµένη πίστωση να ανέλθει στο ποσό των 61.423,35 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 69.7422.02 µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς δ΄ φάση» µε το ποσό των 84.059,37 ευρώ µε χρηµατοδότηση από το Υπουργείο 
προκειµένου η διαµορφωµένη πίστωση να ανέλθει στο ποσό των 84.059,37 ευρώ. 

• Με τις παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016. 
19. Προκειµένου να καταβληθεί η αµοιβή δικηγόρου της υπόθεσης που αναφέρεται στην αριθµ. 127/2016 

απόφαση του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (Β2 Πολιτικό Τµήµα) και η οποία αφορά την απόδοση 
µισθοδοσίας και εξόδων κίνησης υπαλλήλων πρώην ∆ήµου Ελειού-Πρόννων, παρακαλούµε όπως 



εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4142.05 µε τίτλο «Κρατήσεις αµοιβής δικηγόρου» και του Κ.Α. 
Εξόδων 00.8242.06 µε τίτλο «Κρατήσεις αµοιβής δικηγόρου» µε το ποσό των 17.475,88 ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. Εξόδων 9111) διαµορφώνεται στο ποσό των 
172.661,29 ευρώ. 

Ο Προϊστάµενος  Τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού :Μαντζουράτος Θεόδωρος . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –  Ανουσάκης Νικόλαος –
Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
       την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

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

2016. 

 Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                                               ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος  Οικονοµικού 
Έτους 2016 . 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος του  έτους 2016   και   
εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    180 / 2016                                                                          Α∆Α: Ω8Ι2ΩΕ5-5ΡΓ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης Πρόχειρου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το 6ο θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης Πρόχειρου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής από  22-06-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης  κ. ∆ηµάρχου από το Γραφείο Προµηθειών 
της ∆/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ      ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ........../…../2016 
        Α.Π. 

CPV:37535200-9 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 
προϋπολογισµού 10.053,92 µε ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις: 
1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 



2.της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
3. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και 
του άρθρου 209. 
4.του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
5. την αριθµ. Π1/3305/2010 απόφαση Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 
1789/12.11.2010). 
6. το Ν. 4281/2014  
7. το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ. Α 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 
και υπηρεσιών το ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 118/1992 (ΦΕΚ 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» 
8. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 28429/09 «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα 
όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια» (Φ.Ε.Κ. τ. Β 931/2009) 
 
Β. τις αποφάσεις: 
1. την υπ' αριθµ. 201/2016 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας «Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆.Ε. Αργοστολίου», της µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης 
της. 
2. την υπ’ αριθµ. ........./2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού. 
 
Γ. την ανάγκη του ∆ήµου για τα υπό προµήθεια είδη 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική προµήθεια, η οποία θα 
πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και περιλαµβάνει την προµήθεια 
µεταφορά – εκφόρτωση - συναρµολόγηση και καθοδήγηση τοποθέτηση των υπό προµήθεια ειδών  στον 
προαύλειο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιλινάτων που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου. Οι 
εργασίες για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση του εξοπλισµού θα εκτελεστούν από συνεργείου του ∆ήµου υπό την 
καθοδήγηση και εποπτεία υπεύθυνου τεχνικού του αναδόχου της προµήθειας, κατά τρόπο ασφαλή και 
λειτουργικό σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 
 

α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξολισµού Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 
1 Τραµπάλα Παιδών- Ξύλινη τριθέσια Τεµ. 1 
2 Κούνια Ξύλινη Παίδων - ∆ιθέσια Τεµ. 1 
3 Ξύλινο Σπιτάκι  Τεµ. 1 
4 Σύνθετο µε τσουλήθρα, ράµπα και αναρρίχηση Τεµ. 1 
5 ∆άπεδο Ασφαλείας 4 εκ  (τ.µ.) τ.µ. 155 τ.µ. 
6 Κόλλα δαπέδου (kg) kg 80 kg 

 
 
Η δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικονοµικού έτους 2016 και θα 
βαρύνει τον: 
 
ΚΑ 35.7135.13  µε διάθεση πίστωσης ύψους 10.053,92 µε πηγή τους ΚΑ εσόδων  0469.01 "Tέλος 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ( άρθρο 38 Ν. 2773/1999)" και ο ΚΑ Εσόδων  2119.09 "Tέλος ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας ( άρθρο 38 Ν. 2773/1999) " 
 
Η προµήθεια διενεργείται µε Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, καθώς αποτελεί όµοια/οµοειδή δαπάνη στην ίδια 
∆ηµοτική Ενότητα µε προηγούµενη προµήθεια του ίδιου οικονοµικού έτους που διενεργεήθηκε από τον ΚΑ 
35.7135.07 µε εγγεγραµµένο ύψος 35.000 ευρώ. 

.  
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Μελέτη προµήθειας 
Η Τεχνική Έκεθση της προµήθειας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 



Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στ....... .................................... (οδός ..................) στις ....../06/2016 ηµέρα ............. 
και ώρα 12 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και 
όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια 
από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
α) φυσικά πρόσωπα, β) νοµικά πρόσωπα, γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
8 ΕΚΠΟΤΑ), δ) συνεταιρισµοί 
 
2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής, πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους, πέρα των όσων αναφέρονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ε.Σ.Υ. (άρθρο 3) τα εξής δικαιολογητικά: 
 
α) Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (3) τρείς µήνες από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ (3) τρείς µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
β) Οι αλλοδαποί: 
1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). 
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου 
προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου έχει ο 
νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετέχουσας εταιρίας. 
 
δ) Οι συνεταιρισµοί: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). 
 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και 
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 
µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό 



αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου 
του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προµηθευτών ή συνεταιρισµός 
οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει και τις ακόλουθες δηλώσεις του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
1) Ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος και ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς 
νοµικών περιορισµών και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ή των Ο.Τ.Α.. 
2) Ότι : (i) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, Β) δωροδοκία, όπως 
αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ∆) 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
(ii) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι φυσικό πρόσωπο, οι παραπάνω δηλώσεις 
(i) και (ii) αφορούν: 

α) Τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) Όταν ο συµµετέχων είναι συνεταιρισµός, τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού 
δ) Όταν ο συµµετέχων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, κάθε µέλος σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

3) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση απόφασης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για 
αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
4) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 
αυτούς, πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη. 
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτύπου (FAX), email και οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο µέσω επικοινωνίας, στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του 
διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις. 
 
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµέτοχή σ’ 
αυτόν θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια 
θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο 
οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
 



α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης 
δ. Ο τίτλος της προµήθειας 
ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα 
2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, β) η 
εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
3) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από 
εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
7) Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δε γίνονται δεκτές. 
8) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014) και γ) οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής 
κατατίθενται πρωτότυπες. 
 
2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε 
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
3. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι 
κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται 
υπόψη καµία από αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
4. Τιµή προσφοράς 
1) Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά είδος αλλά αξιολογείται η προσφορά στο 
σύνολό της και όχι ξεχωριστά ανά είδος,  όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για παράδοση και 
τοποθέτηση των ειδών στο ∆ήµο όπως προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε 
ευρώ αριθµητικώς και ολογράφως για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών. Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφορά διατίθεται µε τα τεύχη διακήρυξης. 
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα 
των ειδών που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή όλων των ειδών και όχι στις τιµές κάθε µέρους. 
5) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση 
των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
5. Υποβολή προσφορών 
1) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Πρωτοκόλλου 
Ο∆ΟΣ: Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 
Τ.Κ: 28100,Αργοστόλι 



 
2) Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε ευθύνη του συµµετέχοντα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί 
στο ∆ήµο έως και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα  15:00. Ταχυδροµικές 
αποστολές προσφορών που φέρουν ηµεροµηνία αποστολή πριν την ηµεροµηνία διανέργειας του ∆ιαγωνισµού 
ωστόσο δεν έχουν εισέλθει στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου την προηγουµένη του διαγωνισµού και δεν έχουν έχουν 
πρωτοκολληθεί, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστθούν. 
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κατά 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ή στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού µέχρι την 12:00 η ώρα. 
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
6. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση. 
 
(α) Εγγυήσεις συµµετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 162,16 €. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 
ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 5% 
επί του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου άνευ ΦΠΑ, και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) 
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από 
τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 
 
(β)Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική 
επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του ν.4281/2014 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ στον 
βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό. 
 
7. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για τέσσερις (4) 
µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 
διακήρυξη. 
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της σύµβασης την 
παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύµβασης αυτής. 
 
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Αποσφράγιση προσφορών 
1) Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών, όσων έγιναν δεκτοί, αποσφραγίζονται κατά σειρά και ανακοινώνται δηµόσια. 



Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων 
στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. Συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό στο οποίο 
καταχωρούνται οι συµµετέχοντες καθώς και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. 
 
2. Αξιολόγηση προσφορών 
1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
αναπόσπαστο κοµµάτι της οποία αποτελούν όλα τα τεύχη της Τεχνικής Έκθεσης µε Α.Μ. 26/2016 της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε, 
γ) η τιµή της προσφοράς για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται 
αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
3. Ενστάσεις 
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, το 
αργότερο τρεις (3) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού καθώς η παρ.1 α του 
άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ δεν ισχύει για τους πρόχειρους διαγωνισµούς όπως ορίζεται ρητώς στην παρ.5 του 
άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο 
ανωτέρω πλαίσιο εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή εντός χρονικού διαστήµατος  δύο εργάσιµων 
ηµερών  από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενστάσεων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
1. Κατακύρωση 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αφού αξιολογήσει τις προσφορές γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική 
Επιτροπή προκειµένου να: 

• Κατακυρώσει την προµήθεια για ολόκληρη την ποσότητα. 
• ∆ιενεργήσει κλήρωση µεταξύ ισότιµων προσφορών. 
• Ματαιώσει το αποτελέσµατα και να επαναλάβει µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
 
2.Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προµηθευτής που 
κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής. 
Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε (15) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 



Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση  κηρύσσεται 
ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
3.Κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης 
1) Η σύµβαση καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µε βάση τους όρους της διακήρυξης και 
υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των 
τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις 
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
 
2) Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον 
τα εξής : 
� Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
� Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
� Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
� Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
� Την συµφωνηθείσα τιµή. 
� Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
� Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
� Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
� Τον τρόπο παραλαβής. 
� Τον τρόπο πληρωµής. 
� Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
� Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 
3) Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο και τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
� Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
� Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
� Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
� Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και έχουν 
αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
 
Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού της 
παρούσας προµήθειας. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, 
η οποία έχει οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
2. Τρόπος πληρωµής 
1) Η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή τους, µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορείνα γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
2)Η συµβατική αξία των ειδών, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., υπόκειται σε όλες τις νόµιµες 
κρατήσεις. Οι παραπάνω κρατήσεις βαρύνουν τον προµηθευτή. 
Επίσης βάσει της παρ.3, αρθ.4 του Ν.4013/2011 λαµβάνεται υπόψη και η κράτηση ύψους 0,10%, επί της αξίας 
χωρίς το ΦΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από τον αρµόδιο Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Σπύρο Παρίση για 
λογαριασµό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , καθηµερινά (πλην αργιών) 
και ώρες 08.00 έως 12.00) 
Τηλέφωνο :26713-60517 
FAX: 26710-29332 
 
Ζ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 



1. ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο  (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες. 
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, 
µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 
 

                                           
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης για την Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» και  ο  ∆ιαγωνισµός να διεξαχθεί τις 
12 Ιουλίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 10: 00 το πρωί και σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ τις 19 Ιουλίου ηµέρα 
Τρίτη την ίδια ώρα.  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  
Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   201 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 606/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  . 
 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  Πρόχειρου διαγωνισµού , µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική προµήθεια οργάνων παιδικής Χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων ∆.Ε 
Αργοστολίου, η οποία θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και 
περιλαµβάνει την προµήθεια µεταφορά – εκφόρτωση - συναρµολόγηση και καθοδήγηση τοποθέτηση των υπό 
προµήθεια ειδών  στον προαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιλινάτων που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Αργοστολίου. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 10.053,92 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α   35.7135.13 και 
τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικής Χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων ∆.Ε Αργοστολίου. 

3.Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΣ  τις 12 Ιουλίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 10: 
00 το πρωί και σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ τις 19 Ιουλίου ηµέρα Τρίτη την ίδια ώρα. 

4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο  (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες.(ΗΜΕΡΗΣΙΟ-
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ) 
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, 
µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    181 / 2016                                                                          Α∆Α: 7162ΩΕ5-8ΒΒ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης Πρόχειρου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια 
και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το 6ο θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης Πρόχειρου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια 
και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής από  22-06-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης  κ. ∆ηµάρχου από το Γραφείο Προµηθειών 
της ∆/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ      ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ........../6/2016 



        Α.Π. 
CPV:37535200-9 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 
προϋπολογισµού 28.825,04  € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις: 
1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 
2.της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
3. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και 
του άρθρου 209. 
4.του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
5. την αριθµ. Π1/3305/2010 απόφαση Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 
1789/12.11.2010). 
6. το Ν. 4281/2014  
7. το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ. Α 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 
και υπηρεσιών το ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 118/1992 (ΦΕΚ 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» 
8. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 28429/09 «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα 
όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια» (Φ.Ε.Κ. τ. Β 931/2009) 
 
Β. τις αποφάσεις: 
1. την υπ' αριθµ. 202/2016 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», της µελέτης και του τρόπου 
εκτέλεσης της. 
2. την υπ’ αριθµ. ........./2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού. 
 
Γ. την ανάγκη του ∆ήµου για τα υπό προµήθεια είδη 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική προµήθεια, η οποία θα 
πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και περιλαµβάνει την προµήθεια 
µεταφορά – εκφόρτωση - συναρµολόγηση και καθοδήγηση τοποθέτησης των υπό προµήθεια ειδών  σε µία 
παιδική χαρά που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης και συγκεκριµένα στο κέντρο της πόλης πλησίον του 
∆ηµοτικού Σχολείου, καθώς και στον αυτοτελή προαύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Σάµης της ίδιας ∆ηµοτικής 
Ενότητας. Οι εργασίες για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση του εξοπλισµού θα εκτελεστούν από συνεργείου του 
∆ήµου υπό την καθοδήγηση και εποπτεία υπεύθυνου τεχνικού του αναδόχου της προµήθειας, κατά τρόπο 
ασφαλή και λειτουργικό σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 
 
α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξολισµού Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Πολυθεµατικό Ξύλινο Σύνθετο  Τεµ. 1 
2 Κούνια ∆ιθέσια Μεταλλική Νηπίων Τεµ. 1 
3 Τραµπάλα Παίδων – Ξύλινη ∆ιθέσια Τεµ. 1 
4 Αυτόνοµο παιχνίδι λογικής  Τεµ. 1 
5 ∆ιπλή Τσουλήθρα Νηπίων (παράλληλη) µε θεµατική διακόσµηση Τεµ. 1 
6 Ελατήριο Νηπίων τετραπλό Τεµ. 1 
7 Παγκάκια Αστικού Τύπου µε ξύλο και µεταλλική βάση Τεµ. 2 
8 Κάδοι απορριµµάτων – ξύλο + µέταλλο Τεµ. 2 
9 Ξύλινη Περίφραξη - Πολύχρωµη µέτρο 70 µ. 
10 Πόρτα Περίφραξης – Ξύλινη - Πολύχρωµη Τεµ. 2 



11 ∆άπεδο Ασφαλείας 4 εκ  (τ.µ.) τ.µ. 330 τ.µ. 
12 Κόλλα δαπέδου (kg) kg 170 kg 
13 ∆άπεδο ασφαλείας Αφρώδες – παζλ (E.V.A) τ.µ. 32 τ.µ. 
 
 
Η δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικονοµικού έτους 2016 και θα 
βαρύνει τους: 
� ΚΑ 35.7135.09 µε διάθεση πίστωσης ύψους 28.825,04 µε πηγή χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Μελέτη προµήθειας 
Η Τεχνική Έκεθση της προµήθειας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στ....... .................................... (οδός ..................) στις ....../05/2016 ηµέρα ............. 
και ώρα 12 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και 
όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια 
από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
α) φυσικά πρόσωπα, β) νοµικά πρόσωπα, γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
8 ΕΚΠΟΤΑ), δ) συνεταιρισµοί 
 
2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής, πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους, πέρα των όσων αναφέρονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ε.Σ.Υ. (άρθρο 3) τα εξής δικαιολογητικά: 
 
α) Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (3) τρείς µήνες από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ (3) τρείς µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
β) Οι αλλοδαποί: 
1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). 
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου 
προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου έχει ο 
νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετέχουσας εταιρίας. 
 
δ) Οι συνεταιρισµοί: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 



2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). 
 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και 
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 
µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό 
αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου 
του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προµηθευτών ή συνεταιρισµός 
οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει και τις ακόλουθες δηλώσεις του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
1) Ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος και ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς 
νοµικών περιορισµών και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ή των Ο.Τ.Α.. 
2) Ότι : (i) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, Β) δωροδοκία, όπως 
αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ∆) 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
(ii) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι φυσικό πρόσωπο, οι παραπάνω δηλώσεις 
(i) και (ii) αφορούν: 

α) Τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) Όταν ο συµµετέχων είναι συνεταιρισµός, τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού 
δ) Όταν ο συµµετέχων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, κάθε µέλος σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

3) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση απόφασης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για 
αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
4) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 
αυτούς, πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη. 
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτύπου (FAX), email και οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο µέσω επικοινωνίας, στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του 
διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις. 



 
 
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµέτοχή σ’ 
αυτόν θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια 
θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο 
οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
 
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης 
δ. Ο τίτλος της προµήθειας 
ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα 
2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, β) η 
εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
3) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από 
εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
7) Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δε γίνονται δεκτές. 
8) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014) και γ) οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής 
κατατίθενται πρωτότυπες. 
 
2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε 
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
3. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι 
κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται 
υπόψη καµία από αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
4. Τιµή προσφοράς 
1) Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά είδος αλλά αξιολογείται η προσφορά στο 
σύνολό της και όχι ξεχωριστά ανά είδος,  όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για παράδοση και 
τοποθέτηση των ειδών στο ∆ήµο όπως προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε 
ευρώ αριθµητικώς και ολογράφως για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών. Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφορά διατίθεται µε τα τεύχη διακήρυξης. 
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα 
των ειδών που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή όλων των ειδών και όχι στις τιµές κάθε µέρους. 
5) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση 
των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
5. Υποβολή προσφορών 
1) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Πρωτοκόλλου 
Ο∆ΟΣ: Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 
Τ.Κ: 28100,Αργοστόλι 
 
2) Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε ευθύνη του συµµετέχοντα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί 
στο ∆ήµο έως και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα  15:00. Ταχυδροµικές 
αποστολές προσφορών που φέρουν ηµεροµηνία αποστολή πριν την ηµεροµηνία διανέργειας του ∆ιαγωνισµού 
ωστόσο δεν έχουν εισέλθει στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου την προηγουµένη του διαγωνισµού και δεν έχουν 
πρωτοκολληθεί, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστθούν. 
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κατά 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ή στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού µέχρι την 12:00 η ώρα. 
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
6. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση. 
 
(α) Εγγυήσεις συµµετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 464,92 €. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 
ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 5% 
επί του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου άνευ ΦΠΑ, και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) 
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από 
τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 
 
(β)Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική 
επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του ν.4281/2014 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ στον 
βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό. 
 
 
7. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για τέσσερις (4) 
µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 
διακήρυξη. 



Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της σύµβασης την 
παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύµβασης αυτής. 
 
 
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Αποσφράγιση προσφορών 
1) Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών, όσων έγιναν δεκτοί, αποσφραγίζονται κατά σειρά και ανακοινώνται δηµόσια. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων 
στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. Συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό στο οποίο 
καταχωρούνται οι συµµετέχοντες καθώς και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. 
 
2. Αξιολόγηση προσφορών 
1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
αναπόσπαστο κοµµάτι της οποία αποτελούν όλα τα τεύχη της Τεχνικής Έκθεσης µε Α.Μ. 27/2016 της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε, 
γ) η τιµή της προσφοράς για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται 
αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
3. Ενστάσεις 
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, το 
αργότερο τρεις (3) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού καθώς η παρ.1 α του 
άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ δεν ισχύει για τους πρόχειρους διαγωνισµούς όπως ορίζεται ρητώς στην παρ.5 του 
άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο 
ανωτέρω πλαίσιο εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή εντός χρονικού διαστήµατος  δύο εργάσιµων 
ηµερών  από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενστάσεων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
1. Κατακύρωση 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αφού αξιολογήσει τις προσφορές γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική 
Επιτροπή προκειµένου να: 

• Κατακυρώσει την προµήθεια για ολόκληρη την ποσότητα. 



• ∆ιενεργήσει κλήρωση µεταξύ ισότιµων προσφορών. 
• Ματαιώσει το αποτελέσµατα και να επαναλάβει µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
 
2.Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προµηθευτής που 
κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής. 
Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε (15) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση  κηρύσσεται 
ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
3.Κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης 
1) Η σύµβαση καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µε βάση τους όρους της διακήρυξης και 
υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των 
τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις 
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
 
2) Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον 
τα εξής : 
� Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
� Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
� Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
� Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
� Την συµφωνηθείσα τιµή. 
� Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
� Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
� Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
� Τον τρόπο παραλαβής. 
� Τον τρόπο πληρωµής. 
� Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
� Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 
3) Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο και τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
� Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
� Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
� Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
� Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και έχουν 
αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
 
Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού της 
παρούσας προµήθειας. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, 
η οποία έχει οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
2. Τρόπος πληρωµής 
1) Η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή τους, µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορείνα γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 



2)Η συµβατική αξία των ειδών, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., υπόκειται σε όλες τις νόµιµες 
κρατήσεις. Οι παραπάνω κρατήσεις βαρύνουν τον προµηθευτή. 
Επίσης βάσει της παρ.3, αρθ.4 του Ν.4013/2011 λαµβάνεται υπόψη και η κράτηση ύψους 0,10%, επί της αξίας 
χωρίς το ΦΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από τον αρµόδιο Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Σπύρο Παρίση για 
λογαριασµό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , καθηµερινά (πλην αργιών) 
και ώρες 08.00 έως 12.00) 
Τηλέφωνο :26713-60517 
FAX: 26710-29332 
 
Ζ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1. ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο  (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες. 
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, 
µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 

                                           
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» και  ο  ∆ιαγωνισµός να διεξαχθεί 
τις 12 Ιουλίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 12: 00 το µεσηµέρι  και σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ τις 19 Ιουλίου 
ηµέρα Τρίτη την ίδια ώρα.  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  
Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   202 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 607/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  . 
 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού , µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική προµήθεια, η οποία θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη 
µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και περιλαµβάνει την προµήθεια µεταφορά – εκφόρτωση - 
συναρµολόγηση και καθοδήγηση τοποθέτησης των υπό προµήθεια ειδών  σε µία παιδική χαρά που βρίσκεται 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης και συγκεκριµένα στο κέντρο της πόλης πλησίον του ∆ηµοτικού Σχολείου, καθώς 
και στον αυτοτελή προαύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Σάµης της ίδιας ∆ηµοτικής Ενότητας. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 28.825,04 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α   35.7135.09 και 
τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 

3.Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΣ  τις 12 Ιουλίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 12: 
00 το πρωί και σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ τις 19 Ιουλίου ηµέρα Τρίτη την ίδια ώρα. 

4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο  (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες.(ΗΜΕΡΗΣΙΟ-
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ) 
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του. 



Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, 
µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      182 / 2016                                                             Α∆Α: 7ΑΥ1ΩΕ5-ΗΦΧ                                                                                                                                           
 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την κάλυψη 
δαπανών πληρωµής τελών κυκλοφορίας και τελών ταξινόµησης από ∆.∆.∆.Υ .    
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  8 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε 
υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την κάλυψη δαπανών πληρωµής τελών 
κυκλοφορίας και τελών ταξινόµησης από ∆.∆.∆.Υ .   » έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµ. 
πρωτ.21339/24-06-2016 εισήγηση του ,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής:ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ. ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο   για την κάλυψη δαπανών πληρωµής τελών 
κυκλοφορίας και τελών ταξινόµησης από ∆.∆.∆.Υ » 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού 984,00 € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο    για την 
κάλυψη δαπανών πληρωµής τελών κυκλοφορίας και τελών ταξινόµησης από ∆.∆.∆.Υ  και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
  984,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ηµητράτο ∆ιονύσιο )             30.6323 (595/2016  πρόταση)   
 
Με συνηµµένα : α) έγγραφο Τµήµατος διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
                          β) την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
                       
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον 
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  



4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  
του ∆ήµου κ. ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο      ποσού 984,00  € από τον Κ.Α 30.6323 για την κάλυψη δαπανών 
πληρωµής τελών κυκλοφορίας και τελών ταξινόµησης από ∆.∆.∆.Υ ». 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  Ανουσάκης 
Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  595/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
3) το   έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας  
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 984,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  Κ.Α  30.6323 µε 
τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κ.λ.π)   ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. ∆ηµητράτο 
∆ιονύσιο ποσού 984,00 € από τον Κ.Α 30.6323  για την κάλυψη δαπανών πληρωµής τελών 
κυκλοφορίας και τελών ταξινόµησης από ∆.∆.∆.Υ .   
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
30/09/2016. 
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ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού » για τη κάλυψη των αναγκών 
της ∆. Ε. Αργοστολίου . 

Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το 9 ο θέµα  ηµερήσιας  
διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια 
«Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού » για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. 
Αργοστολίου , 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  30-06-2016 σχέδιο των όρων διακήρυξης του κ. ∆ηµάρχου της ∆/νσης των 
Οικονοµικών   Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                     Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς 
Έχοντας υπόψη: 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 
2)Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 



3)Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 τ.Β) 
4)Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον Κ.Α  20.6682.06, στον οποίο προβλέπεται 
πίστωση 36.994,71€ για την εν λόγω προµήθεια για το οικονοµικό έτος 2016. 
5)Την υπ΄αριθ.5/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη για την 
προµήθεια των εν λόγω υλικών και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης. 
6)Την         /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση 36.994,71€. 
7)Την υπ΄αριθ.  15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ. 
8)Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1.Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη  
προσφορά  για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » για τη κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
2. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 36.994,71 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε τους 
ακόλουθους όρους: 
 

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο διαγωνισµού 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ » για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ∆.Ε. Αργοστολίου. Τα υπό προµήθεια 
είδη αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας. 

ΆΡΘΡΟ 2ο-Συµβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ΄ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
1. ∆ιακήρυξη 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Τιµολόγιο Μελέτης 
4.       Αναλυτικός Προϋπολογισµός  
5. Έντυπο Προσφοράς 
6. Τεχνική Έκθεση 
 

ΆΡΘΡΟ 3ο-Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί  στο ποσό των 36.994,71 ευρώ µε Φ.Π.Α.23%.  
3.2 Προέρχεται από πιστώσεις του προϋπολογισµού του έτους 2016 η πίστωση των 36.994,71 ευρώ 
στον Κ.Α  20.6682.06. 
3.3 Η δαπάνη για την κάλυψη της ποσοστιαίας αύξησης (1%) του Φ.Π.Α που τυχόν θα απαιτηθεί θα 
ενισχυθεί µε τροποποίηση του Κ.Α 20.6682.06 του Προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2016. 

ΆΡΘΡΟ 4ο-Όργανο, Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις  14 Ιουλίου  2016,  ηµέρα  Πέµπτη 
και ώρα 10.00 π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης. 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ µέχρι και τις  14 Ιουλίου   και ώρα 10.00 π.µ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Πέµπτη  
21  Ιουλίου  2016. 

ΆΡΘΡΟ 5ο-Λήψη πληροφοριών 
1.Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται µία  (1) τουλάχιστον ηµέρα πριν από την 
ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  
 
                                                         ΆΡΘΡΟ 6ο-∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 



1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές. 
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 

ΆΡΘΡΟ 7ο-∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 
Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή 
αποκλεισµού : 
α. Οι Έλληνες πολίτες. 
1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2% επί της συνολικής  
προϋπολογισθείσης  δαπάνης  χωρίς το Φ.Π.Α, δηλαδή 601,54 € Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού (ασφαλιστική ενηµερότητα) 
3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού (φορολογική ενηµερότητα) 
      Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 4  
και 5 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό  πιστοποιητικό. 
4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή , που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
5. ∆ηµοτική Ενηµερότητα 
 
6.   Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά της 
προσφοράς τους, τις παρακάτω δηλώσεις: 
 

• ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει  λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 

• ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στον ∆ήµο. 

• ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε 
αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στον ∆ήµο. 

• Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 
προµήθεια είδη.  

β.   Τα νοµικά πρόσωπα. 
      Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 
γ.   Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τους συνεταιρισµούς, τις ενώσεις 
προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΆΡΘΡΟ 8ο-Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την  ηµέρα και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 
2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά  ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την 
προηγούµενη του διαγωνισµού  ηµέρα. 
3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών πριν 
την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί 
µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 
4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 



ΆΡΘΡΟ 9ο-Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
α) την τιµή των προσφεροµένων ειδών µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
2. Η τιµή δίδεται ανά µονάδα µέτρησης υλικού σε ενιαίο έντυπο προσφοράς της µελέτης σε 
προϋπολογισµό προσφοράς.  
 3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιµή, 
για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα 
προσφέρει µόνο  µια τιµή για κάθε υλικό όπως αυτά δίνονται στο έντυπο προσφοράς. 
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν 
από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά για τον λόγω της 
χαµηλής τιµής. 
 

ΆΡΘΡΟ 10ο-Ισχύς Προσφορών 
1.Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους 
από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ενός (1) έτους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού 
εφόσον δεν έχει γίνει προµήθεια ολόκληρης της προβλεπόµενης ποσότητας. 
3.Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον 
προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του αναδόχου. 
 

ΆΡΘΡΟ 11ο-Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα αποκλειστικά στην 
Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και 
επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 
 

ΆΡΘΡΟ 12ο-Τρόπος σύνταξης προσφοράς 
1.Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:  
2.Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, 
µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ >> µε κεφαλαία γράµµατα.  
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια <<ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ>>.  
γ. Ο αριθµός της παρούσας απόφασης ∆ηµάρχου <<>>. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού <<14/07/2016>>.  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία , ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 
στ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις 



προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 
αυτή.  
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
5. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο 
της επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 
αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα 
µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της 
υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 7.  ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο. 
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο κάθε 
ενδιαφερόµενος θα προσφέρει µόνο  µια τιµή για κάθε υλικό ανά συσκευασία όπως αυτά δίνονται στο 
έντυπο προσφοράς. 
9. Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουµένων ειδών δεν γίνονται δεκτές.  
10. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 
το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
 

ΆΡΘΡΟ 13ο-∆ιεξαγωγή ∆ηµοπρασίας 
 Αφού περάσει η ώρα του άρθρου  4 της διακήρυξης, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των  
προσφορών και αναγράφεται για οποιονδήποτε λόγο, αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή 
ακυρότητας του διαγωνιζοµένου, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα 
λήξεως αποδοχής των προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή ,οι προσφορές 
που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η  συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από 
την επιτροπή  η καταγραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και 
αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο. 
Ο σφραγισµένος υποφάκελος που βρίσκονται µέσα στον  κλειστό φάκελο που περιέχει την οικονοµική 
προσφορά, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται πάνω σ΄ αυτών ο αύξοντος αριθµός του 
ανοικτού φακέλου και θα ανοιχτεί µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου ή δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους 
της διακήρυξης απορρίπτονται  σαν απαράδεκτες. Στην συνέχεια από την αρµόδια Επιτροπή 
συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που 
υπέβαλαν.  
Προσφορά που παρελήφθη και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται αλλά 
επιστρέφεται σφραγισµένη στον διαγωνιζόµενο. 
Η µη τήρηση των παραπάνω επισύρει ποινή  ακυρότητας του διαγωνισµού. 
 

ΆΡΘΡΟ 14ο-Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών 
Στην ίδια συνεδρίαση η επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη : 
-Την συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους  της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  
-Τον  ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε.  
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 
καθοριζόµενους  όρους και τη διακήρυξη, και προσφέρει την χαµηλότερη επί του συνόλου των 
προσφερόµενων ειδών. 
 
 



ΆΡΘΡΟ 15ο-Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
1. Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού  µε γνωµοδότησή του 
προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά,  µπορεί να προτείνει: 
α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη 
β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 
2. Στην περίπτωση, που η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους,  
τότε την τελική απόφαση λαµβάνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

ΆΡΘΡΟ 16ο-Συνέχιση του διαγωνισµού 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 
µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες 
χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο 
αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 
 

ΆΡΘΡΟ 17ο-Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της 
υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται 
από την Οικονοµική Επιτροπή.  
Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση 
υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
3. Oι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του 
διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από τη Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.  
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους 
κατά τις διατάξεις του Ν.3463/07 και 3852/10. 
5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή 
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax). 
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 

ΆΡΘΡΟ 18ο-Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιµή. 



δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. 
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της 
απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
3. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύµβαση 
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
 

ΆΡΘΡΟ 19ο-Σύµβαση 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 
προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
δ. Την τιµή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής  του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον  προβλέπεται 
αναπροσαρµογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
ια. Την παραλαβή των ειδών. 
3. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των 
τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση 
για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο. 
4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό 
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήµαντο, ή 
αν ο ∆ήµος δεν ζήτησε την προµήθεια της υπόλοιπης ποσότητας . 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 

ΆΡΘΡΟ 20ο-Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
α.Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, 
επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης του συνόλου ή της επί 
µέρους προµήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. 



β. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α.Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% στον 
προϋπολογισµό της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ και αφού υπολογισθεί η προσφερόµενη έκπτωση, κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 157 (παρ. 1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014). 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών. 
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε 
περίπτωση που τα είδη είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, η 
εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό 
που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 
 

ΆΡΘΡΟ 21ο-Τόπος παραλαβής υλικών 
Η παραλαβή των υλικών λόγω της φύσεως των υπό προµήθεια ειδών (ηλεκτρολογικό υλικό) θα γίνεται 
τµηµατικά σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τα εντεταλµένα όργανα τού ∆ήµου Κεφαλλονιάς για 
την άµεση χρήση τους από τα συνεργεία και την αποφυγή φθορών και ζηµιών. 
 

ΆΡΘΡΟ 22ο-Χρόνος παράδοσης 
Ο προµηθευτής δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια υλικά µέσα στα χρονικά περιθώρια, µε 
τον τρόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια,  τµηµατικά ανάλογα µε τις 
ανάγκες των συνεργείων και η οποία  δεν µπορεί να  είναι ανώτερη των (3) πέντε εργάσιµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία παραγγελίας των υλικών. 
  

ΆΡΘΡΟ 23ο-Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή υλικών θα γίνεται τµηµατικά  από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής παρουσία του 
προµηθευτού, οπότε και συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. 
Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον 
προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του αναδόχου και αντίστοιχα µπορεί να 
ζητήσει την προµήθεια των ειδών µέχρι και το συνολικό ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 
µελέτης. 
 

ΆΡΘΡΟ 24ο-Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, 
εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. 
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών. 
 

ΆΡΘΡΟ 25ο-Εγγύηση 
1. Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα υλικά που θα προµηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της 



προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, 
απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά τα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην 
εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία 
για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις 
προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) χρόνο 
και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 
2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρους) υλικού αυτό ή τµήµα του βρεθούν ότι δεν 
πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών ο προµηθευτής 
θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή 
τµήµα αυτού µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η 
ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει 
καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 
 

ΆΡΘΡΟ 26ο-Τρόπος Πληρωµής 
 Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση των επιµέρους ποσών αµέσως 
µετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών και µετά την προσκόµιση και τον έλεγχο 
των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 

ΆΡΘΡΟ 27ο -Άλλα στοιχεία 
1. Ο ∆ήµος αποκλείει την ανάδειξη προµηθευτή, ο οποίος δεν θα προσφέρει το σύνολο των 
ζητούµενων από την τεχνική έκθεση προς προµήθεια ειδών. 
2. Ο ∆ήµος επιφυλάσσεται να δεχθεί και προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
3. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 
4. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ Π.Ο.Τ.Α  και όταν αυτός 
δεν αναφέρεται ο Ν.2286/95. 
5. Ο Φ.Π.Α όπως ισχύει επιβαρύνει τον ∆ήµο Κεφαλονιάς . 
 

ΆΡΘΡΟ 28ο-Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης. 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και το έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς  από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   1ος όροφος 
τηλ.:26713-60153, Αρµόδιος  υπάλληλος :Παγουλάτος Κώστας και τηλ. 26713 60156  αρµόδιος 
υπάλληλος ∆ιονύσιος Παγώνης , όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες . 
Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
Καταστήµατος-στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου,  πρόγραµµα «∆ιαύγεια»   και θα δηµοσιευθεί  και σε µία 
ηµερήσια τοπική εφηµερίδα:    
Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν τον Ανάδοχο . 
 
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  Ανουσάκης 
Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   5 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  . 
4) την 225/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
 
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη  προσφορά  για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει 



την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  Η δαπάνη θα 
ανέλθει στο ποσό των 36.994,71 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε 
Α.Μ  53/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Υπηρεσιών στις  14 
Ιουλίου 2016 ηµέρα Πέµπτη  και  µε  ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την   10:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  
Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  21 Ιουλίου 2016 ηµέρα 
Πέµπτη στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την 
10:00 π.µ  . 
3. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού  ποσού  36.994,71  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  
20.6682.06   του Προϋπολογισµού 2016 .  
 
4.  Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος-
στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου,  πρόγραµµα «∆ιαύγεια»   και θα δηµοσιευθεί  και σε µία ηµερήσια τοπική 
εφηµερίδα (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ). 
 Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν τον Ανάδοχο 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    184  / 2016                           Α∆Α: 79ΨΒΩΕ5-ΜΡΗ             
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή  Κλίµακας στον Οικισµό 
Κοντογουράτων στη Τ.Κ. Θηναίας» 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το 10 ο θέµα    ηµερήσιας 
διάταξης: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή Κλίµακας στον Οικισµό 
Κοντογουράτων στη Τ.Κ. Θηναίας .»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται  έργο µε τίτλο « Κατασκευή  Κλίµακας στον Οικισµό Κοντογουράτων στη Τ.Κ. 
Θηναίας.» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 6.497,60  ευρώ µε Φ.Π.Α ( Κ. Α εξόδου 30.7326.03)  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή  Κλίµακας στον Οικισµό 
Κοντογουράτων στη Τ.Κ. Θηναίας.»   παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ. 21864/28-06-2016 προσφορά του κ.  Γεωργίου Κουράκου   αντί ποσού   6.324,00   € . 
2. η αριθ. 21865/28-06-2016 προσφορά του κ. Ιωάννη Παπαιωάννου  αντί ποσού   6.448,00  €  .     
Στις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι  κ. Γεώργιος Κουράκος Πολιτικός Μηχανικός Ε.∆.Ε   που εδρεύει στο Αργοστόλι  
Κεφαλλονιάς στην οδό  Χοϊδά  & Σιτεµπόρων  µε  ΑΦΜ: 046545306   ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του 
οποίου κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων   
Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ  6.324,00  €) είναι η πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται µέσα σε λογικά 
πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου στον Ε.∆.Ε  Γεώργιο Κουράκο  Πολιτικό Μηχανικό και η  
διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης από τον Κ.Α  30.7326.03  για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος 
Γεράσιµος –  Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  παραπάνω προσφορές 
6. την  Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισµό του  έργου   της ∆/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών . 
7) την 596/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8) το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την µε αριθ. πρωτ. 21237/14-06-2016  Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή και 
Προϋπολογισµό του  έργου   της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς για την 
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή  Κλίµακας στον Οικισµό Κοντογουράτων στη Τ.Κ. Θηναίας». 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή  Κλίµακας στον Οικισµό Κοντογουράτων στη 
Τ.Κ. Θηναίας»  µε απευθείας ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση 6.497,60  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7326.03 του Προϋπολογισµού του έτους 
2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή και 
Προϋπολογισµό του  έργου   της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς, στον Ε.∆.Ε  
κ. Γεώργιο Κουράκο  Πολιτικό Μηχανικό  που εδρεύει στο Αργοστόλι  Κεφαλλονιάς στην οδό  Χοϊδά  & 
Σιτεµπόρων  µε  ΑΦΜ: 046545306   ∆ΟΥ: Αργοστολίου συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α  6.324,00   €  µε 
Φ.Π.Α . 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί τριάντα ηµέρες  (30 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,καλείται ο κ. Γεώργιος Κουράκος Πολιτικός Μηχανικός 
Ε.∆.Ε   που εδρεύει στο Αργοστόλι  Κεφαλλονιάς στην οδό  Χοϊδά  & Σιτεµπόρων  µε  ΑΦΜ: 
046545306   ∆ΟΥ: Αργοστολίου για την υπογραφή  της σχετικής σύµβασης συνολικού ποσού  
6.324,00   €  µε Φ.Π.Α .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    185  / 2016                                     Α∆Α: 6ΧΤ1ΩΕ5-ΠΡΡ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή  Λιθοδοµής στην Τοπική Κοινότητα 
Λουρδάτων» 

 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το  11 ο θέµα    ηµερήσιας 
διάταξης: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή Λιθοδοµής στην Τοπική Κοινότητα 
Λουρδάτων.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 



Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται  έργο µε τίτλο « Κατασκευή  Λιθοδοµής στην Τοπική Κοινότητα Λουρδάτων.» 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης  4.981,50  ευρώ µε Φ.Π.Α ( Κ. Α εξόδου 30.7323.57)  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή  Λιθοδοµής στην Τοπική 
Κοινότητα Λουρδάτων.»   παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ. 20400/16-06-2016 προσφορά του κ.  Γεωργίου Κουράκου   αντί ποσού   4.931,68   € . 
2. η αριθ. 2 0399/16-06-2016 προσφορά του κ. Καππάτου Χρήστου  αντί ποσού      4.881,87 €  .     
Στις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι  κ.  Καππάτος Χρήστος  Πολιτικός Μηχανικός Ε.∆.Ε   που εδρεύει στο Αργοστόλι  
Κεφαλλονιάς στην οδό  Αντώνη Τρίτση 8   µε  ΑΦΜ: 046681586    ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του 
οποίου κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων ογδόντα 
ένα    Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών  (συνολική αξία µε ΦΠΑ  4.881,87 €) είναι η πιο συµφέρουσα  
και βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου στον Ε.∆.Ε  Καππάτο 
Χρήστο  Πολιτικό Μηχανικό και η  διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης από τον Κ.Α  30.7323.57  για 
την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος 
Γεράσιµος –  Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  παραπάνω προσφορές 
6. την  Τεχνική Έκθεση- Έκθεση Αυτοψίας   του υπαλλήλου    της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών . 
7) την 597/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8) το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την  από 16-03-2015  Τεχνική Έκθεση- Έκθεση Αυτοψίας   του υπαλλήλου    της 
∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή  Λιθοδοµής στην Τοπική 
Κοινότητα Λουρδάτων ». 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή  Λιθοδοµής στην Τοπική Κοινότητα 
Λουρδάτων»  µε απευθείας ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση 4.981,50  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.57 του Προϋπολογισµού του έτους 
2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση- Έκθεση Αυτοψίας   του 
υπαλλήλου    της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς, στον Ε.∆.Ε  κ. Καππάτο 
Χρήστο   Πολιτικό Μηχανικό  που εδρεύει στο Αργοστόλι στην οδό Αντώνη Τρίτση 8   µε  ΑΦΜ: 



046681586    ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του οποίου κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό 
των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων ογδόντα ένα    Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών  (συνολική αξία µε 
ΦΠΑ  4.881,87 €) µε Φ.Π.Α . 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί τριάντα ηµέρες  (30 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,καλείται ο κ.  Χρήστος Καππάτος Πολιτικός Μηχανικός 
Ε.∆.Ε   που εδρεύει στο Αργοστόλι στην οδό Αντώνη Τρίτση 8   µε  ΑΦΜ: 046681586    ∆ΟΥ: 
Αργοστολίου ,για την υπογραφή σχετικής σύµβασης συνολικής αξίας  µε ΦΠΑ  4.881,87 €)  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    186  / 2016                                       Α∆Α : 66ΣΦΩΕ5-Γ∆Λ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντιπληµµυρικό έργο στον Οικισµό Νύφι» 

 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το  12 ο θέµα    ηµερήσιας 
διάταξης: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντιπληµµυρικό έργο στον Οικισµό Νύφι» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται  έργο µε τίτλο «Αντιπληµµυρικό έργο στον Οικισµό Νύφι» προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης  6.241,34  ευρώ µε Φ.Π.Α ( Κ. Α εξόδου 30.7312.03)  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου «Αντιπληµµυρικό έργο στον Οικισµό Νύφι.»   
παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ. 21177/23-06-2016 προσφορά του κ.  FERRUNAJ   ΤΗΟΜΑ αντί ποσού                      
6.237,20   € . 
2. η αριθ. 21181/23-06-2016 προσφορά του κ. Κουλουµπή Αλέξανδρου   αντί ποσού   6.200,00  €  .     
Στις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι  κ.  Κουλουµπής Αλέξανδρος ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   που 
εδρεύει στον Αγκώνα   Κεφαλλονιάς  µε  ΑΦΜ: 118254632   ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του οποίου 
κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των έξι  χιλιάδων διακοσίων    Ευρώ (συνολική αξία µε 
ΦΠΑ  6.200,00  €) είναι η πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια , προτείνεται η 
ανάθεση του έργου κ.  Κουλουµπή  Αλέξανδρο  και η  διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης από τον 
Κ.Α  30.7312.03  για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος 
Γεράσιµος –  Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 



1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  παραπάνω προσφορές 
6. την Έκθεση Αυτοψίας και τον ενδεικτικό Προϋπολογισµό του έργου  από την  ∆/νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών . 
7) την 598/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8) το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την  µε αρίθ. πρωτ. 9372/28-03-2015  Έκθεση Αυτοψίας  και τον ενδεικτικό 
Προϋπολογισµό της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Αντιπληµµυρικό έργο 
στον Οικισµό Νύφι». 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Αντιπληµµυρικό έργο στον Οικισµό Νύφι»  µε απευθείας 
ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση  6.241,34  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7312.03 του Προϋπολογισµού του έτους 
2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην Έκθεση Αυτοψίας   και τον ενδεικτικό 
Προϋπολογισµό της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, στον κ.  Κουλουµπή Αλέξανδρο  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   που εδρεύει στον Αγκώνα   Κεφαλλονιάς  µε  ΑΦΜ: 118254632   ∆ΟΥ: 
Αργοστολίου ,η αµοιβή του οποίου κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των έξι  χιλιάδων 
διακοσίων    Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ  6.200,00  €) 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί τριάντα ηµέρες  (30 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,καλείται ο  κ.  Κουλουµπής Αλέξανδρος ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   που εδρεύει στον Αγκώνα   Κεφαλλονιάς  µε  ΑΦΜ: 118254632   ∆ΟΥ: 
Αργοστολίου , για την υπογραφή σχετικής σύµβασης συνολικού ποσού 6.200,00  € µε Φ.Π.Α . 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    187  / 2016                                              Α∆Α: 6ΞΑΒΩΕ5-9∆Ξ                    
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Τ.Κ Αθέρα ∆.Ε 
Παλικής» 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το  13 ο θέµα    ηµερήσιας 
διάταξης: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Τ.Κ Αθέρα ∆.Ε 
Παλικής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται  έργο µε τίτλο ««Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Τ.Κ Αθέρα ∆.Ε Παλικής»» 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης  5399,00   ευρώ µε Φ.Π.Α ( Κ. Α εξόδου 30.7336.14)  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 



λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου ««Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Τ.Κ 
Αθέρα ∆.Ε Παλικής».»   παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ. 20397/16-06-2016 προσφορά του κ. Μπουρµπούλη Βασιλείου αντί ποσού                      
5.350,50   € . 
2. η αριθ. 20398/16-06-2016 προσφορά του κ. Μαγδαληνού ∆ιονύσιου   αντί ποσού   5.904,,00  €  .     
Στις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι  κ.  Μπουρµπούλης Βασίλειος  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ    
που εδρεύει στον Ληξούρι   Κεφαλλονιάς  µε  ΑΦΜ: 057979648   ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του 
οποίου κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των πέντε  χιλιάδων τριακοσίων πενήντα    Ευρώ 
& πενήντα λεπτά (συνολική αξία µε ΦΠΑ  5.350,50  €) είναι η πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται µέσα σε 
λογικά πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου κ.  Μπουρµπούλη Βασίλειο   και η  διάθεση της  
απαραίτητης πίστωσης από τον Κ.Α  30.7336.14  για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος 
Γεράσιµος –  Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  παραπάνω προσφορές 
6. την Έκθεση Αυτοψίας –Τεχνική Έκθεση του έργου  από την  ∆/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών . 
7) την 599/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8) το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την  µε αρίθ. πρωτ. 15136/15-07-2014  Έκθεση Αυτοψίας – Τεχνική Έκθεση της 
∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου ««Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Τ.Κ 
Αθέρα ∆.Ε Παλικής». 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου ««Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Τ.Κ Αθέρα ∆.Ε 
Παλικής»»  µε απευθείας ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση  5.399,00   ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7336.14  του Προϋπολογισµού του έτους 
2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Τ.Κ Αθέρα ∆.Ε Παλικής»   
όπως περιγράφεται στην Έκθεση Αυτοψίας  -Τεχνική Έκθεση  της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, στον 
κ. Μπουρµπούλη  Βασίλειο   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ    που εδρεύει στον 
Ληξούρι   Κεφαλλονιάς  µε  ΑΦΜ: 057979648   ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του οποίου ανέρχεται στο 
ποσό των πέντε  χιλιάδων τριακοσίων πενήντα    Ευρώ & πενήντα λεπτά (συνολική αξία µε ΦΠΑ  
5.350,50  €) 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί τριάντα ηµέρες  (30 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 



γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,καλείται ο  κ.  Μπουρµπούλης Βασίλειος  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ    που εδρεύει στον Ληξούρι   Κεφαλλονιάς  µε  
ΑΦΜ: 057979648   ∆ΟΥ: Αργοστολίου για την υπογραφή σχετικής σύµβασης συνολικού ποσού 
5.350,50   € µε Φ.Π.Α . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    188   / 2016                                                         Α∆Α: 6ΒΟ∆ΩΕ5-ΥΨ∆ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων 
στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α΄ Φάση 
Προγραµµατισµού» . 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή εισηγούµενη το 14  ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης:  Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων 
στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α΄ Φάση 
Προγραµµατισµού » .θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

Σε εφαρµογή των διατάξεων: 
 α) του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 όπου αναφέρεται «ο κύριος του έργου δύναται να 

αναθέτει την εκτέλεση  µέρους ή του συνόλου της προετοιµασίας του φακέλου του έργου µε δηµόσια 
σύµβαση του νόµου αυτού» ,  

β) των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
(ΦΕΚ 11Α/8-06-2006) όπου αναφέρεται «µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού 
συµβουλίου επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκπόνησης µελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε 
πτυχιούχο µελετητή ή  µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων 
των σταδίων  της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου  
αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε  περίπτωση 
που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που  προεκτιµήθηκε και που 
έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής  σύµβασης, η επιπλέον διαφορά 
θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις  της παραγράφου 
αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε είδους  συνδέσµους ∆ήµων και Κοινοτήτων και  

γ) επειδή η Τεχνική Υπηρεσία µε δήλωσή της αδυνατεί την σύνταξη του φακέλου έργου  για 
την    µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» γιατί δεν στελεχώνεται από ειδικό τεχνικό 
προσωπικό µε ιδιαίτερη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδοµή :  Ζητείται από τα Μέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την  απευθείας ανάθεση σύνταξης του σε µελετητικό 
γραφείο που να ανταποκρίνεται στις απαιτούµενες γνώσεις .  
 
δ) Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται  η ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων στην 
περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α΄  Φάση 
Προγραµµατισµού» προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης 2.667.87  Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί 
στον Προϋπολογισµό έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7323.00.  
Για το έργο αυτό συντάχθηκε το υπ’ αριθµ.  7091/1015/ 24-02-2016  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  
και ο  Προϋπολογισµός  Προεκτίµησης αµοιβής του φακέλου έργου µελέτης από την  Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου.  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας 
στην σύνταξη  του παραπάνω φακέλου έργου αναρτήθηκε   η  υπ .αριθ. 11640/11-04-2016 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους µελετητές  



Μέχρι  την ηµεροµηνία λήξης  της προθεσµίας  υποβολής των κλειστών προσφορών δεν εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον από µελετητικά γραφεία  για την  σύνταξη  του παραπάνω φακέλου.   
Μετά τα παραπάνω προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : 
«∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού »  στο  Γραφείο Μελετών ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ  Ο.Ε µε  έδρα το  
Αργοστόλι και Α.Φ.Μ 081980278 –∆.Ο.Υ Αργοστολίου ,  που σύµφωνα  µε την αριθ. πρωτ. 21012/22-
06-20016  προσφορά του για την σύνταξη   του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων 
στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α΄ Φάση 
Προγραµµατισµού »  προσφέρει το ποσό των 2.600,00 € µε Φ.Π.Α . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος 
Γεράσιµος –  Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
και αφού έλαβε υπόψη: 
4. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
5.  του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/200 
6. της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
7. το µε αρίθµ. πρωτ. 7071/15/24-02-2016  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και τον  Προϋπολογισµό  

Προεκτίµησης αµοιβής της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
8. Την δήλωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αδυναµία σύνταξης του εν λόγω φακέλου. 
9. την   παραπάνω προσφορά  
10. το γεγονός ότι η παραπάνω υπηρεσία της σύνταξης του φακέλου  έχει ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
τρέχοντος έτους στον Κ.Α 30.7323.00 . 

11. την 600 / 2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
       και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει ως έχει το µε αριθ. πρωτ. 7071/15/24-02-2016  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και τον  
Προϋπολογισµό  Προεκτίµησης Αµοιβής σύνταξης φακέλου  για την    µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων 
στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α΄Φαση 
Προγραµµατισµού» όπως συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Εγκρίνει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή 
(ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α΄Φαση Προγραµµατισµού»  
µε απευθείας ανάθεση. 
3. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 2.667,87  ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  
30.7323.00  του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της αµοιβής της σύνταξης του 
παραπάνω φακέλου. 
4. Αναθέτει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : ««∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή 
(ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α΄ Φαση Προγραµµατισµού» 
στο µελετητικό γραφείο  µε την επωνυµία  ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ  Ο.Ε µε  αρ. Μητρώου ΓΕΝ 395 κατηγορίας 
µελετών 10   της Β  Τάξης Πτυχίου  έναντι του ποσού των  2.600,00   €  µε    Φ.Π.Α . 
5.  Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 

Α. Η παρούσα εργασία αφορά την σύνταξη Φακέλου Έργου για τη µελέτη «∆ιάνοιξη δρόµων στην 
περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α Φάση 
Προγραµµατισµού». Η εν λόγω διάνοιξη αφορά τα υφιστάµενα µονοπάτια που ενώνονται µεταξύ τους 
από την κατοικηµένη περιοχή του Οικισµού Νυφίου , µε ασφαλτοστρωµένο δρόµο στην περιοχή 
«Κουλουµπάτα» . ∆ιέρχονται µέσα από φυσική βλάστηση , βοσκοτόπια / καλλιέργειες  και 
ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.  Η διάνοιξή τους για τροχοφόρα ενδείκνυται κυρίως 
για λόγους αγροκτηνοτροφικούς και για την πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. 

Ο φάκελος έργου θα περιλαµβάνει τα παρακάτω τεύχη: 



α)  Το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου 
β)  Το τεύχος τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας του έργου 
γ)  Κατάλογος των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών 
δ)  Το τεύχος της απαιτούµενης δαπάνης – προεκτιµώµενη αµοιβή 
ε)  Το τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 
στ)  Το τεύχος της διακήρυξης 
ζ)  Το τεύχος οικονοµικής προσφοράς 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3316/05, βάσει του οποίου θα εκπονηθούν τα 
ανωτέρω τεύχη καθώς και την Εγκύκλιο 38 (αριθµ. πρωτ. 3434/23.11.2005) Οδηγός Εκπόνησης 
Μελετών ∆ηµοσίων Έργων. 
Β. Ο φάκελος του έργου πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα  ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
Γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
∆. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
6. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου –
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, καλείται το µελετητικό γραφείο µε την επωνυµία «ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ Ο.Ε»  για 
την υπογραφή σχετικής σύµβασης συνολικού ποσού 2.600,00 € µε Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      189/ 2016                                                           Α∆Α: Ψ4ΦΑΩΕ5-ΛΥΞ 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 94/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την Απευθείας 
ανάθεση του έργου «Επισκευή Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας». 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή εισηγούµενη το  15 ο θέµα     ηµερήσιας 
διάταξης : Τροποποίηση της 94/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την Απευθείας 
ανάθεση του έργου «Επισκευή Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας».έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

 
Με την 94/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Επισκευή 
Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας» στον Εργολάβο ∆ηµοσίων Έργων κ. Γεώργιο  Κουράκο  Πολιτικό Μηχανικό.  
 
Σύµφωνα µε την µελέτη του παραπάνω έργου το  σύνολο των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των  
12.120,00 € . 
Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται  τα απρόβλεπτα  αξίας   1.285,18 €  και η  πρόβλεψη 
αναθεώρησης αξίας   0,64 € . 
Στην µε αριθ. πρωτ. 1302/2016 προσφορά του Ε. ∆. Ε κ. Γεωργίου   Κουράκου  συµπεριλαµβάνονται  
τα απρόβλεπτα  αξίας   1.285,18 €  τα οποία από λάθος ερµηνεία της νοµοθεσίας δεν 
συµπεριληφθήκαν   στο ποσό της απευθείας ανάθεσης  εκτέλεσης του εν λόγω έργου (ως µη σύννοµα)  
Με την   180 /2016 απόφαση του ∆.Σ ενισχύθηκε η πίστωση µε το ποσό των 1.711,56 €. 

1. Ζητείται από την Επιτροπή να αποφασίσει για την  τροποποίηση της 94/2016 απόφασης της 
ώστε το ποσό της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου  να ανέρθει  στις 9.853,66  € 
χωρίς Φ.Π.Α. όπως προβλέπεται στην µελέτη. 

2. Ζητείται η επιπλέον έγκριση της δαπάνης   ποσού  1.711,56 € και  διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  

Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος –  Ανουσάκης 
Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            

και έλαβε υπόψη: 
12. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
2) την 94/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
3) την 612/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την εισήγηση της Προέδρου :  
 



ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
 Τροποποιεί την 94/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως παρακάτω:  
1. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας» στον Εργολάβο ∆ηµοσίων 
Έργων κ. Γεώργιο  Κουράκο  Πολιτικό Μηχανικό που εδρεύει στο Αργοστόλι , οδός Χοιδά 1 & 
Σιτεµπόρων µε ΑΦΜ: 046545306   ∆ΟΥ: Αργοστολίου  έναντι του ποσού των 9.853,66  € χωρίς Φ.Π.Α   
2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1711,56 € και διαθέτει  ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 30.7331.02 και 
τίτλο «Επισκευή Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας» 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  190  / 2016                                                                      Α∆Α: 6Ξ74ΩΕ5-ΥΓΣ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθµ. 822/17-06-2016 απόφασης  ∆ηµάρχου. 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,   εισηγούµενη  το 16 ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση της αριθµ. 822/17-06-2016 απόφασης ∆ηµάρχου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  
µε αριθ. πρωτ.  20603/ 17-06-2016 απόφαση του κ.  ∆ηµάρχου  σύµφωνα µε την οποία χορηγεί εντολή 
– εξουσιοδότηση στην δικηγορική εταιρία Αθηνών «Σ. Ν Μπρέγιαννος –Γ. Ν Μπρέγιαννος & 
Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε», όπως παραστούν  κατά την δικάσιµο της 22ης Ιουνίου 2016 καθώς και σε κάθε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας  και  εκπροσωπήσουν  τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 20-12-2013 και µε αριθ. κατ. 24/2014 έφεση των Θεοχάρη και 
Κωνσταντίνου Κουνάδη. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –  Ανουσάκης 
Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την  µε αριθ. πρωτ.  822/ 17-06-2016 απόφαση του  ∆ηµάρχου. 
3) την 20594/17-06-2016 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
     
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την 822/17-06-2016 απόφαση του  κ .∆ηµάρχου . 
2. Χορηγεί εντολή – εξουσιοδότηση στην  δικηγορική εταιρία Αθηνών «Σ. Ν Μπρέγιαννος –Γ. Ν 

Μπρέγιαννος & Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε», όπως παραστούν  κατά την δικάσιµο της 22ης Ιουνίου 
2016 καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας  και  
εκπροσωπήσουν  τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 20-12-2013 και µε αριθ. 
κατ. 24/2014 έφεση των Θεοχάρη και Κωνσταντίνου Κουνάδη. 

3. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγορικής εταιρίας    καθορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    191 / 2016                                              Α∆Α: 7ΥΙΖΩΕ5-ΤΓΟ   
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του  φανερού, δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης τµήµατος δηµοτικού οικοπέδου επιφάνειας 38,00 τ.µ. επί του παραλιακού 
πεζοδροµίου της οδού Αντώνη Τρίτση, αρ. οικοδ. Τετραγώνου 185Α-ΚΑΕΚ 250090702001 για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων . 
   
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  εισηγούµενη το 17ο θέµα   ηµερήσιας  
διάταξης : «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του  φανερού, δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης τµήµατος δηµοτικού οικοπέδου επιφάνειας 38,00 τ.µ. επί του παραλιακού πεζοδροµίου 
της οδού Αντώνη Τρίτση, αρ. οικοδ. Τετραγώνου 185Α-ΚΑΕΚ 250090702001 για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 21402/  24-06-2016 
διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Α/∆ηµάρχου κ. ∆ιονυσίου 



Λυκούδη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 
21373 /24-06-2016 της ως άνω δηµοπρασίας   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
                         
                                                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    21373 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  24ην  Ιουνίου  2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση τµήµατος δηµοτικού οικοπέδου 
επιφανείας 38 τ.µ. επί του παραλιακού πεζοδροµίου της οδού Αντώνη Τρίτση αρ. οικοδ. τετραγώνου 
185Α  ΚΑΕΚ 250090702001 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων  όπως ορίζεται στην αρ.  20073/2016 
διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.                           
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    ∆ιονύσιος Λυκούδης  (Αν. Πρόεδρος) 
2)    Σοφία Γαρµπή              (Μέλος) 
3)    Παναγής Κοκκόλης      (Μέλος) 
4)    Μαρία Κυριακάτου      (Γραµµατέας) 
      
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
               Εκµίσθωση τµήµατος δηµοτικού οικοπέδου επιφανείας 38 τ.µ. 
               επί του  παραλιακού πεζοδροµίου  οδού  Αντώνη Τρίτση 
               αρ. οικοδοµικού  τετραγώνου 185Α  ΚΑΕΚ 250090702001 
               για  ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 

      Τιµή εκκίνησης:  1159,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Κουµαριώτης ∆ηµήτριος Κουµαριώτης Βασίλειος 1.200,00 € 
  2.    
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουµαριώτης ∆ηµήτριος ο οποίος 
προσέφερε το ποσόν των 1.200,00 €.  Εγγυητής του είναι ο κ. Κουµαριώτης Βασίλειος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                              Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                      Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                    
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και την ανακήρυξη πλειοδότη για την               
εκµίσθωση τµήµατος δηµοτικού οικοπέδου επιφανείας 38 τ.µ  επί του  παραλιακού πεζοδροµίου  οδού  
Αντώνη Τρίτση αρ. οικοδοµικού  τετραγώνου 185Α  ΚΑΕΚ 250090702001  για  ανάπτυξη 



τραπεζοκαθισµάτων ,τον  κ. Κουµαριώτη  ∆ηµήτριο ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 1.200,00 € για 
το σύνολο του συµβατικού χρόνου µίσθωσης του χώρου (έως 29/9/2016). 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος 
Γεράσιµος –  Ανουσάκης Νικόλαος –Ιωάννης Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   146 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
3) την 155/9-06-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( κατάρτιση των όρων) . 
το   µε αρίθµ. 21373/24-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  . 
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. 21373/24-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού  για την εκµίσθωση τµήµατος δηµοτικού οικοπέδου επιφανείας 38 τ.µ  επί του  
παραλιακού πεζοδροµίου  οδού  Αντώνη Τρίτση αρ. οικοδοµικού  τετραγώνου 185Α  ΚΑΕΚ 
250090702001  για  ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων . 

2. Ανακηρύττει µισθωτή  τον  κ. Κουµαριώτη  ∆ηµήτριο ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 
1.200,00 € για το σύνολο του συµβατικού χρόνου µίσθωσης του χώρου (έως 29/9/2016). 

3. Μετά τον κατά τον Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης  ο  µισθωτής οφείλει εντός 
προθεσµίας 10 ηµερών από την ενηµέρωση του για την απόφαση κατακύρωσης των 
πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                  
                                                                     Σοφία Γαρµπή   
                                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 


