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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              

Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 

28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο:  2671360154 

Fax:  2671022572                                                           

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της  23
ης 

 (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την  28
η
  

Ιουλίου  2020.  

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  28
η
  Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 14:00   συνήλθε  

σε  τακτική  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου) η 

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.  12754/24-07-2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19 -07-2018). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 όπως  

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε  σύνολο επτά (7) μελών 

ευρέθησαν παρόντες τα  έξι    (6) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                                  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        

2. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                                                                                             

3. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        

4. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

5. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

6. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                            

 

Στην συνεδρίαση παρίσταται ο  κ.  Φραντζής Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

Αργοστολίου . 

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  121  /2020                                          ΑΔΑ: Ψ72Τ46ΜΓΤΤ-1
 
Η3 

Λήψη απόφασης με την οποία το Σώμα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεμάτων  που 

εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης. 

                                          

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  

θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη 

απόφασης με την οποία το Σώμα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεμάτων που 

εισάγονται προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης» και αναφέρει τα παρακάτω: 

 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010 όπως ισχύει,  για την άμεση 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου καλείται το Σώμα να εγκρίνει την συζήτηση 

του    παρακάτω θέματος    εκτός ημερήσιας διάταξης: 

Κατάρτιση 8
ης

 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου έτους 2020. 
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Ζητείται από το Σώμα να οριστεί     το θέμα ως   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   και να εισαχθεί    προς συζήτηση 

εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με τους Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Για τον ορισμό του   παραπάνω θέματος   ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος –

Μιχαλάτου  Κρυσταλία - Σπαθής Σταύρος –  Μινέτος Διονύσιος –Λυκούδης Διονύσιος  &  

Γαβριελάτος Αργύρης. 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 

μαγνητοφωνημένα Πρακτικά : 

 

 

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

θετικές ψήφοι  έξι   (6) 

 

Χαρακτηρίζει  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   το παρακάτω θέμα    εκτός ημερήσιας διάταξης και το εισάγει για 

συζήτηση και λήψη απόφασης: 

 Κατάρτιση 8
ης

 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου έτους 2020. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   122 /2020                                                     ΑΔΑ: ΩΕΘΖ46ΜΓΤΤ-Β66 

Κατάρτιση 8
ης

  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δήμου Αργοστολίου. 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , έδωσε τον λόγο 

στην αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού & Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουμπάρδη, η οποία  εισηγούμενη  το   1
Ο
 

θέμα  εκτός  ημερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση 8
ης

  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 

2020 Δήμου Αργοστολίου» όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του με την 121/28-07-2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: Ψ72Τ46ΜΓΤΤ-1Η3 , έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής 

την από  28-07-2020  εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 8
η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2020 

 

1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου μας σε προμήθεια υλικών συντήρησης 

κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου μας, συνεκτιμώντας και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

της Κ.Ε.Δ.Η.ΚΕ., ο οποίος δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω έξοδα και την αριθμ. 220/2020 

απόφαση Δ.Σ. όπου έγινε άρση παραχώρησης Πολιτιστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

περιοχής Δήμου Αργοστολίου και μεταφορά αρμοδιότητας από την ΚΕΔΗΚΕ στο Δήμο, 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 15.6662.03 με τίτλο «Προμήθεια 

υλικών συντήρησης και επισκευής κολυμβητικών δεξαμενών (χημικό υλικό, μικροεξαρτήματα 

κλπ.)» και διαμορφωμένη πίστωση 8.000,00 ευρώ με το ποσό των 15.000,00 ευρώ. 

2. Προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας του συστήματος 

ψύξης – θέρμανσης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου μας, 

παρακαλούμε όπως: 
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 Εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7135.03 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης 

- κλιματισμού» και διαμορφωμένη πίστωση 5.000,00 ευρώ με το ποσό των 10.000,00 ευρώ  

 Εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.07 με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης - επισκευής 

εγκαταστάσεων θέρμανσης - κλιματισμού Δημαρχείου και λοιπών κτιρίων» και διαμορφωμένη 

πίστωση 3.000,00 ευρώ με το ποσό των 4.000,00 ευρώ.Μετά από τις παραπάνω μεταβολές το 

Τακτικό Αποθεματικό (Κ.Α. 9111) θα διαμορφωθεί στο ποσό των 130.994,15 ευρώ 

                                                                   Αργοστόλι 27/07/2020 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν  στο σύνολο της  την    8
η
 

αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού 2020 και να καταρτίσουν  σχετική  πρόταση  προς έγκριση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο  . 

 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά : 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  Σπαθής 

Σταύρος –  Μινέτος Διονύσιος  - Λυκούδης Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης. 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 την από 28-07-2020 παραπάνω εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας  

 την πρόταση του Προέδρου:  

                   

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.Εγκρίνει  στο σύνολό του   το παραπάνω   σχέδιο της   8
ης

 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

οικ. Έτους  2020 του Δήμου Αργοστολίου . 

2.Καταρτίζει   την 8
η
 Αναμόρφωση   του Προϋπολογισμού του  έτους 2020 σύμφωνα με την 

εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας   και   εισηγείται    την  έγκριση της  στο  Δημοτικό 

Συμβούλιο Αργοστολίου.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   123 /2020                                  ΑΔΑ:6Χ6246ΜΓΤΤ-ΖΩΡ 

Έγκριση  της 10/28-07-2020 απόφασης της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων 

Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-2019,ΦΕΚ. 1882/Β/18-05-

2020) περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020. 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούμενος  

το   1
Ο
 θέμα    ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση  της 10/28-07-2020 απόφασης της Διαδημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 

43
α
/09-03-2019,ΦΕΚ. 1882/Β/18-05-2020) περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

έτους 2020» ,έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής προς έγκριση την από  εν λόγω απόφαση 

η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                         
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

   Απόσπασμα από το πρακτικό με αριθ. 13/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμων Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-2019,ΦΕΚ. 1882/Β/18-05-2020) 
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      Αριθ. Απόφασης   10/2020        

   Περίληψη: «Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. έτους 2020». 

 Στο Αργοστόλι και στο Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος» στην αίθουσα των συνεδριάσεων , σήμερα την  28η μηνός 
Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. ήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Κεφαλλονιάς, (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43

α
/09-03-2019) σύμφωνα 

με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55), την με αρ. πρωτ: 18318/13-3-2020 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο 40 του Υπουργείου Εσωτερικών, το 

αρ. 12 της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ.30612/16-5-2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του αρ. 14 της 

κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 (Β΄1988) και την με αρ. πρωτ. 33282/29-5-25020 

Εγκύκλιο 163 του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς την παρουσία κοινού μετά την υπ΄αριθ. 437 από 28-07-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, καθώς και τις: υπ΄αριθ.430/23-07-2020 πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση για την 27
η
 

Ιουλίου , υπ΄αριθ. 436/27-07-2020 πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση την 27
η
 Ιουλίου και την υπ΄αριθ. 437/28-07-2020 

πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση την 28
η
 Ιουλίου , οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη απαρτίας ,που 

επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) 
μελών ευρέθησαν παρόντα  έξι (6) ήτοι:       

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
      1) Πεφάνης Σπύρος                 1) Κοντογούρης Κωνσταντίνος 

      2) Φωκάς Διονύσιος                 2) Μοσχονάς Αλέξανδρος  

      3) Ευαγγελάτος Ευάγγελος       3) Αποστολάτος Γεώργιος 

      4)Κουμαριώτης Δημήτριος         4)Γρηγορόπουλος Σταύρος 

      5) Τσιλιμιδός Γεώργιος              5)Βαλσάμου Εριγώνη        

6) Μιχαλάτου Κρυσταλλία          6) Κατσιβέλης Γεώργιος   

                                                 7)Πρεντάνος Διονύσιος    

                                                      8) Γαλανός Γεράσιμος  

                                                      9) Κωνσταντάκης Άγγελος 

                Ο Πρόεδρος στην εισήγηση του για το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης τόνισε τα εξής: « Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ήδη ο Δήμος Ληξουρίου έχει λάβει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποχώρησης από την 

ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. καθώς και το υπ΄αριθ. 115770/14-07-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σύμφωνα με το οποίο ακόμη και ένας Δήμος να επιλέξει την μη 

συνέχιση της λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τότε αυτή τίθεται σε εκκαθάριση 

Συνεπώς πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα επέλθει η λύση της Επιχείρησης και καθώς τόσο το αρχικό Ετήσιο 

Πρόγραμμα Δράσης όσο και ο προϋπολογισμός και η πρώτη αναμόρφωση αυτού είχαν καταρτισθεί στην λογική 

της ετήσιας λειτουργίας της Επιχείρησης , απαιτείται η τροποποίηση τους βάσει των ανωτέρω δεδομένων . 

Έτσι το παρόν τροποποιημένο Ετήσιο Πρόγραμμα περιέχονται μόνο καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου 

Αργοστολίου , κοστολόγηση αυτών καθώς και γενικότερες λειτουργικές δαπάνες της Επιχείρησης όπως 

μισθοδοτικό κόστος , Ο.Τ.Ε. κτλ  καθώς επίσης και οφειλές παρελθόντων ετών σύμφωνα με ότι προβλέπεται από 

την νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές». 

Το Δ.Σ   μετά από διαλογική συζήτηση 
Αποφασίζει ομόφωνα  

1. Εγκρίνει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. ως κάτωθι:  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 

2. Τον Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ. 43Α/09-03-2019)  και τον Διαδημοτικό χαρακτήρα που απορρέει εξ αυτόν στην 

λειτουργία της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.  

3. Την υπ΄αριθ. 1/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης της για το έτος 2020, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των τριών Δήμων  

4. Το υπ΄αριθ. Φ.Ε.Κ.1882/18-05-2020  
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5. Το γεγονός ότι οι Δήμοι Ληξουρίου και Σάμης δεν επιθυμούν την διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών 

δράσεων διαμέσω του Νομικού Προσώπου  

6. Το γεγονός της επικείμενης αποχώρησης Δήμων (βάσει αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων τους)από την 

συμμετοχή τους στο Ν.Π. με συνέπεια την λύση και εκκαθάριση αυτού. 

7. Την αναγκαιότητα της άμεσης διοργάνωσης καλοκαιρινών εκδηλώσεων για την χωρική αρμοδιότητα του 

Δήμου Αργοστολίου  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ το αρχικό Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό τις κάτωθι δράσης : 

1.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
Εκδηλώσεις όλων των μορφών τέχνης , δεδομένων των περιορισμών που έχουν προκύψει από την πανδημία 

και των τηρουμένων υγειονομικών πρωτοκόλλων για τα θεάματα σε ανοικτούς χώρους. 

Συγκεκριμένα προγραμματίζονται να γίνουν: 

 Α. Μουσικές συναυλίες με επώνυμους καλλιτέχνες στην έδρα του Δήμου Αργοστολίου  

 Β. Μουσικοί περίπατοι με την συμμετοχή ντόπιων καλλιτεχνών και με έμφαση στην Επτανησιακή κουλτούρα. 

 Γ. Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων με επώνυμους ηθοποιούς , τόσο για μεγάλους αλλά και παιδικές 

παραστάσεις  

Δ. Συνδιοργάνωση με Τοπικούς Φορείς και Συλλόγους εκδηλώσεων κύρια μουσικού περιεχομένου  

Ε. Διαλέξεις και ομιλίες διακεκριμένων ατόμων με θεματολογία που ενδιαφέρει μεγάλο μέρος του πληθυσμού  

Στ. Ντοκιμαντέρ με αφιερώματα στον τόπο μας και στην τοπική μας παράδοση.  

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει συγκεντρωτικά τις τροποποιημένες δαπάνες ανά κατηγορία δαπάνης αναλυτικά οι 

δαπάνες αυτές παρουσιάζονται σε όλους τους πιστωμένους κωδικούς του τροποποιημένου προϋπολογισμού της 

Επιχείρησης χωρίς να απαιτείται επιπλέον ανάλυση στο παρόν ετήσιο πρόγραμμα.  

α/α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ    
ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

  

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ –ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ 

(καταμερισμός μεταξύ των τριών Δήμων με πληθυσμιακά 
κριτήρια) 

238.907,58 

2 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΝ 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ , ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ,)  
(καταμερισμός μεταξύ των τριών Δήμων με πληθυσμιακά 
κριτήρια) 

21.740,00 
 

3 ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΚΕΦΑΛΙΟ-ΤΟΚΟΙ) 

(καταμερισμός μεταξύ των τριών Δήμων με πληθυσμιακά 
κριτήρια) 

9.168,98 

4 ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΣΝ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΣΤΟ 2020(καταμερισμός μεταξύ των τριών Δήμων με 
415.679,34 

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020  ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

 

21.000 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  77.991,05 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 

148.402,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   247.393,05€ 
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πληθυσμιακά κριτήρια) 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ , ΣΑΜΗΣ  

685.495,90 

5 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  148.402,00 

6 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ –

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   (καλοκαιρινές εκδηλώσεις Δήμου Αργοστολίου, 

όπως έχουν αναλυθεί στο παρόν τροποποιημένο ετήσιο Πρόγραμμα 

, στην παρούσα κατηγορία δαπανών εντάσσονται οι δαπάνες για 

εξωτερικούς συνεργάτες καλλιτέχνες όπως ενδεικτικά αναφέρουμε , 

μουσικούς, κλόουν , θεατρικών θιάσων, παραδοσιακών σχημάτων 

μουσικών κ.τ.λ. ηχητική και φωτιστική κάλυψη) 

44.000,00 

7 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ –

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
(περιλαμβάνονται κατηγορίες δαπανών όπως εκτυπώσεις 

φυλλαδίων , έξοδα άμεσης ανάλωσης , έξοδα κατασκευής 

διάκοσμου εκδηλώσεων , έξοδα συντήρησης και τοποθέτησης 

διάκοσμου , μεταφορές προσώπων για την υλοποίηση εκδηλώσεων 

κ.α. παρεμφερή έξοδα)  

12.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
889.897,90€ 

 

 

  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ , ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ , ΣΑΜΗΣ  

  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

 

889.897,90 

 ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

247.393,05 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

, ΣΑΜΗΣ  

642.504,85 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 56.000€ ΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΖΕΤΑΙ 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ (642504,85- 

56.000=586.504,85)  

586.504,85 

 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟ   

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ( συμπεριλαμβάνεται 

κατά ποσοστό 63,85% το ποσό που προκύπτει εκ του επιμερισμού 

των δαπανών( εκ του 586.504,85€) βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων 

καθώς επίσης και χρηματικό ποσό ύψους 56.000 που αφορά 

αποκλειστικά τον Δήμο Αργοστολίου και για την υλοποίηση 

καλοκαιρινών εκδηλώσεων) 

430.483,35 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ( συμπεριλαμβάνεται κατά 

ποσοστό 20,25% το ποσό που προκύπτει εκ του επιμερισμού των 

118.767,23 
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δαπανών βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων) 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ( συμπεριλαμβάνεται κατά 

ποσοστό 15,90% το ποσό που προκύπτει εκ του επιμερισμού των 

δαπανών βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων)  

93.254,27 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΔΗΜΟΥΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΑΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

642.504,85 

 

2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί προς έγκριση της ως ορίζεται στους Δήμους Αργοστολίου Ληξουρίου 

και Σάμης. 

Γι αυτό συντάχθηκε  το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως,   

  

   Ο Πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 

  

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν  στο σύνολό της ,την 10/28-07-

2020 απόφαση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Κεφαλλονιάς 

(ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.), περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020. 

 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά : 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  Σπαθής 

Σταύρος –  Μινέτος Διονύσιος  - Λυκούδης Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης.    και 

λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 την 10/28-07-2020 απόφασης της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων 

Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.)  

 την πρόταση του Προέδρου:  

                   

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει  στο σύνολό της , την 10/28-07-2020 απόφαση  της Διαδημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμων Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-

2019,ΦΕΚ. 1882/Β/18-05-2020), περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020. 

        

ΑΠΟΦΑΣΗΣ   124 /2020                                              ΑΔΑ: Ψ69546ΜΓΤΤ-99Γ 

Έγκριση  της 11/28-07-2020 απόφασης της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων 

Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-2019,ΦΕΚ. 1882/Β/18-05-

2020) περί 2
ης

 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούμενος  

το   2
Ο
 θέμα    ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση  της 11/28-07-2020 απόφασης της Διαδημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 

43
α
/09-03-2019,ΦΕΚ. 1882/Β/18-05-2020) περί 2

ης
 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020» 



819 

 

 

,έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής προς έγκριση την   εν λόγω απόφαση η οποία 

αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Απόσπασμα από το πρακτικό με αριθ. 13/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμων Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-2019,ΦΕΚ. 1882/Β/18-05-

2020) 

Αριθ. Απόφασης 11/2020  

Περίληψη: «2
η
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. έτους 2020». 

Στο Αργοστόλι και στο Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος» στην αίθουσα των συνεδριάσεων , σήμερα την 28η μηνός 
Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. ήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Κεφαλλονιάς, (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43

α
/09-03-2019) 

σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55), την με αρ. πρωτ: 

18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο 40 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, το αρ. 12 της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ.30612/16-5-2020 

(Β΄1869) και την παρ. 3 του αρ. 14 της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 

(Β΄1988) και την με αρ. πρωτ. 33282/29-5-25020 Εγκύκλιο 163 του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς την παρουσία 

κοινού μετά την υπ΄αριθ. 437 από 28-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, καθώς και τις: υπ΄αριθ.430/23-

07-2020 πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση για την 27
η
 Ιουλίου , υπ΄αριθ. 436/27-07-2020 πρόσκληση για 

έκτακτη συνεδρίαση την 27
η
 Ιουλίου και την υπ΄αριθ. 437/28-07-2020 πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση την 28

η
 

Ιουλίου , οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη απαρτίας ,που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) μελών ευρέθησαν παρόντα έξι (6) 
ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Πεφάνης Σπύρος                                                                     1) Κοντογούρης Κωνσταντίνος 

2) Φωκάς Διονύσιος                                                                    2) Μοσχονάς Αλέξανδρος  

3) Ευαγγελάτος Ευάγγελος                                                        3) Αποστολάτος Γεώργιος 

4)Κουμαριώτης Δημήτριος                                                        4)Γρηγορόπουλος Σταύρος 

5) Τσιλιμιδός Γεώργιος                                                               5)Βαλσάμου Εριγώνη  

6) Μιχαλάτου Κρυσταλλία                                                        6) Κατσιβέλης Γεώργιος  

7)Πρεντάνος Διονύσιος  

8) Γαλανός Γεράσιμος  

9) Κωνσταντάκης Άγγελος 

Ο Πρόεδρος στην εισήγηση του για το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης τόνισε τα εξής: « όπως εκτέθηκε και στην 

συζήτηση του πρώτου θέματος και ενόψει της λύσης και εκκαθάρισης της Επιχείρησης προτείνουμε την 

τροποποίηση του προϋπολογισμού έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται ανελαστικές δαπάνες όπως το μισθοδοτικό 

κόστος ,Ο.Τ.Ε. , δικαστικά κτλ. , οφειλές παρελθόντων ετών καθώς και το κόστος και τα έσοδα των καλοκαιρινών 

εκδηλώσεων του Δήμου Αργοστολίου. 

Στον επισυναπτόμενο πίνακα αποτυπώνονται οι κωδικοί του προϋπολογισμού που τροποποιούνται κατά την 2
η
 

αναμόρφωση» 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα  
1. Εγκρίνει την 2

η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ ως κάτωθι: 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 - 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

  

  ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ     

κ.α. Ονομασία 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΠΟΣΑ 2ης 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΑΡΧΙΚΑ ΠΟΣΑ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.000,00 92.500,00 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 15.000,00 

011 Μισθώματα 0,00 15.000,00 



820 

 

 

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα      

0112 Λοιπά έσοδα από ακίνητα (παραχώρηση Αθλητικών και 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων )  
0,00 15.000,00 

0112.00 Λοιπά έσοδα από ακίνητα (παραχώρηση Αθλητικών και 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων )  
0,00 15.000,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000 2.000 

021 Τόκοι κεφαλαίων 2.000 2.000 

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000 2.000 

0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων     

0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες     

022 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0 0 

0221 Μισθώματα κινητών πραγμάτων     

0222 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία     

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 19.000,00 75.500,00 

031 Έσοδα από ΟΤΑ  0 0 

0311 Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών ……………     

0312       

0313       

0314       

0315 Αναθέσεις άσκησης αρμοδιοτήτων      

032 Έσοδα εκμεταλεύσεων  19.000,00 75.500,00 

0321 Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων  15.000,00 15.000,00 

0321.00 Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων  15.000,00 15.000,00 

0322 Έσοδα θεατρικού εργαστηρίου 0,00 4.000,00 

0322.00 Έσοδα θεατρικού εργαστηρίου 0,00 4.000,00 

0323 Έσοδα κινηματογράφου  0,00 35.000,00 

0323.00 Έσοδα κινηματογράφου  0,00 35.000,00 

0324 Έσοδα …………………. 0,00 0,00 

0325 Έσοδα από διαφημίσεις  0,00 1.000,00 

0325.00 Έσοδα από διαφημίσεις  0,00 1.000,00 

0326 Έσοδα κοινωνικών δομών (παιδικών σταθμών, κλπ)      
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0327 Έσοδα τμημάτων μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ  4.000,00 14.000,00 

0327.00 Έσοδα τμημάτων μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ  4.000,00 14.000,00 

0328 Έσοδα εκμετάλευσης κυλικείων πολιτιστικών και 
αθλητικών εγκαταστάσεων  

0,00 6.500,00 

0328.00 Έσοδα εκμετάλευσης κυλικείων πολιτιστικών και αθλητικών 

εγκαταστάσεων  
0,00 6.500,00 

04 Άλλα τακτικά έσοδα  0,00 0,00 

0410 Εσοδα εισφορών ΙΚΑ  0,00 0,00 

0420 Εσοδα Φ.Μ.Υ. 0,00 0,00 

0430 Εσοδα φόρου και χαρτοσήμου Προέδρου,και μελών 

Διοκητικού Συμβουλίου 
0,00 0,00 

0440 Εσοδα φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 0,00 0,00 

045 ……………………………     

046 ……………………………     

047 ……………………………     

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 642.504,85 1.266.320,00 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 0 

111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0 0 

1111 Έσοδα από την εκποίηση οικοπέδων & γηπέδων      

1112 Έσοδα από την εκποίηση κτιρίων      

112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 0 0 

1121 Εκποίηση οχημάτων      

1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων      

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

642.504,85 1.265.320,00 

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0 0 

121.01 Βοήθεια στο σπίτι      

121.02 Κ.Η.Φ.Η.      

121.03 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών      

121.04 Παιδικός Σταθμός      

121.05 Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας      

122 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, 
ΟΑΕΔ κλπ)  

0 1.500 
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1221 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ      

1222 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 0 1.500 

1222.00 Επιχορήγηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού  0 1.500 

123 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0 0 

1231.00   0 0 

124 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 0 0 

124.1 …………………………………………………………     

125 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για επενδύσεις  0 0 

126 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη 
δαπανών  

0,00 0,00 

126.1 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης μελέτης και εφαρμογής 

πολιτιστικού προγράμματος  
    

126.2 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για …………………..  0,00 0,00 

126.3 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για …………………..      

126.4 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για την για την υλοποίηση 

προγράμματος κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας και παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας  

    

126.5 …………………………………………………………     

127 Έσοδα προγράμματος δράσης  642.504,85 1.263.820,00 

1271 Έσοδα επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ 642.504,85 1.263.820,00 

1271.00 Έσοδα επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 2020 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
430.483,35 959.623,06 

1271.01 Έσοδα επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 2020 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  
118.767,23 165.392,65 

1271.02 Έσοδα επιχειρισιακού προγράμματος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 2020 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ  
93.254,27 138.804,29 

13 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0 1.000 

131 Δωρεές 0 1.000 

1311 Προϊόν δωρεών 0 1.000 

1311.00 Προϊόν δωρεών 0 1.000 

132 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 0 0 

1321 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες     

2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  0,00 0,00 

21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης  0,00 0,00 
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211 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης  0,00 0,00 

2111 Έσοδα άυξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης Πρώην 

Επιχειρήσεων 
0,00 0,00 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 0 

311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  0 0 

3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0 0 

3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής  
    

3113 …………………………………………………………………………..     

312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών  0 0 

3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.     

3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής  
    

3123 ……………………………………………………..     

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

0,00 0,00 

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα 
παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα 

0 0 

3211 Οφειλή Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  0,00 0,00 

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα 

παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα. 
    

33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  0 0 

331 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής. 
0 0 

332 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.     

333 Επιστροφή εν γένει χρημάτων.     

4  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 125.402,00 188.402,00 

41  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 125.402,00 188.402,00 

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 0 0 

4111  

Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης 
0 0 

4112 Eξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας. 0 0 

412  Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 26.878,00 89.878,00 
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4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  19.500,00 19.500,00 

4121.00 

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών κρατήσεων 

εργαζομένων πλην ασφαλιστικών εισφορών  19.500,00 19.500,00 

4122 Φόροι   και χαρτόσημο Προέδρου Δ.Σ. 2.378,00 2.378,00 

4122.00 Φόροι   και χαρτόσημο Προέδρου Δ.Σ. 2.378,00 2.378,00 

4123 Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 5.000,00 68.000,00 

4123.00 Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 28.000,00 68.000,00 

4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 0,00 

413 Ασφαλιστικές εισφορές 98.524,00 98.524,00 

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 98.524,00 98.524,00 

4131.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 98.524,00 98.524,00 

414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 0 0 

4141  

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 

& Δ. 
    

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 0 0 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0 0 

421 Επιστροφές χρημάτων 0 0 

4211 

Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής 
0 0 

4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 0 0 

4213 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 

ποσών 
0 0 

4214  Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 0 0 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 77.991,05 77.991,05 

51 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 77.991,05 77.991,05 

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό 
αποθεματικό  

77.991,05 77.991,05 

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό  77.991,05 77.991,05 

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτο 

αποθεματικό  
    

  Σύνολα 889.897,90 1.625.213,05 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ π.ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2020 -2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ    
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  ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟΔΑ     

κ.α. Ονομασία 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΠΟΣΑ 2ης 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΑΡΧΙΚΑ ΠΟΣΑ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 345.214,62 988.029,77 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 230.267,58 282.716,91 

602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 183.477,03 183.477,03 

6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

    

6021.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μεικτός μισθός, , 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εργαζομένων Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.  

183.477,03 183.477,03 

6021.01 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων  0,00 0,00 

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

0 0 

6023 Παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους με την μορφή πρόσθετης 

αμοιβής  

0 0 

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Διευθυντής, 
επιστημονικό προσωπικό κλπ) 

0 0 

6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

    

6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

    

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)  

0,00 37597,80 

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μεικτός μισθός, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

0,00 36597,80 

6041.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μεικτός μισθός, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

0,00 36597,80 

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

0,00 1000,00 

605 Εργοδοτικές εισφορές  46.790,55 54.413,19 

6051 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με σύμβαση 
αορίστου  

46.790,55 46.790,55 

6051.00 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με σύμβαση 

αορίστου  

46.790,55 46.790,55 

6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων      

6053 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 7.622,64 
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6053.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 7.622,64 

6054 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές     

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού  0,00 6.228,89 

6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 

προσωπικού) 

0,00 1.100,00 

6062 Λοιπές παροχές σε είδος (υπόλοιπο σύμβασης έτους 2019 

ποσού 1428,89 και προς εκτέλεση για σύμβαση έτους 2020 

ποσόν 3.700,00) 

0,00 5.128,89 

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
προσωπικού 

0,00 1.000,00 

6071 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 
συνέδρια και σεμινάρια 

0,00 1.000,00 

6071.00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 

συνέδρια και σεμινάρια 

0,00 1.000,00 

6072 Άλλες δαπάνες      

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 76.735,50 239.935,50 

611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 68.095,50 229.795,50 

6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.500,00 4.500,00 

6112 Αμοιβές τεχνικών και λοιπών συνεργατών (υπηρεσίες 

ηχοληψίας , υπηρεσίες παραγωγής μουσικού προγράμματος -dj 

) 

0,00 3.000,00 

6113 Αμοιβές ελεγκτών 0,00 1.500,00 

6114 Αμοιβές καλλιτεχνών     

6115 Αμοιβές λογιστών  8.487,50 17.487,50 

6115.00 Αμοιβές λογιστών (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) -Διπλογραφικού συστήματος -

λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες έτους 2020 

5.000,00 14.000,00 

6115.01 Αμοιβές λογιστών (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) -Διπλογραφικού συστήματος -

λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες έτους υπόλοιπο σύμβασης 

έτους 2019 

3.487,50 3.487,50 

6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 500,00 

6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στην λειτουργία 
Δημοτικών φιλαρμονικών  

0,00 34.720,00 

6117.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία 

Δημοτικής Φιλαρμονικής "ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ" Δημοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς  

0,00 18.600,00 
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6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία της 

Δημοτικής Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Ελειού -Πρόννων  

0,00 16.120,00 

6118 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία στη 
λειτουργία Δημοτικών Χορωδιών 

0,00 56.880,00 

6118.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία 

δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αργοστολίου (Δημοτική Ενότητα 
Λειβαθούς) 

0,00 13.020,00 

6118.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία των 

Εργαστηρίων Χορωδιακής Μουσικής ( στο εργαστήρι 

περιλαμβάνονται α. τμήμα γυναικείας Χορωδίας β. Τμήματα 

παιδικής γ. Τμήμα ανδρικής ) Δήμου Αργοστολίου (Δημοτική 
Ενότητα Αργοστολίου) 

0,00 32.660,00 

6118.03 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία του 

Εργαστηρίου Χορωδιακής Μουσικής (αμοιβές υπηρεσιών 

μουσικού ειδικότητας πιανίστα ), Δήμου Αργοστολίου 
(Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου) 

0,00 11.200,00 

6119 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία 
δράσεων και εκδηλωσεων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. (πλην Δημοτικών 
φιλαρμονικών και Χορωδιών) 

57.608,00 111.208,00 

6119.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία 

Εικαστικών εργαστηρίων (υπόλοιπο συμβάσεων έτους 2019 

ποσό 7128,00 προς εκτέλεση του 2019 ποσό 5.700,00€) ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

7.128,00 12.828,00 

6119.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη λειτουργία στη 

λειτουργία θεατρικών εργαστηρίων ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 2.000,00 

6119.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στην Υπηρεσία 

Διοικητικής και Οικονομικής υποστήριξης  

0,00 1.000,00 

6119.03 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στην λειτουργία 

αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων  

0,00 1.000,00 

6119.04 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στον 

Κινηματογράφο ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
0,00 1.000,00 

6119.05 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τις 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (μουσικών , μουσικών 

σχημάτων, θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών ορχηστρών , 

ανιματέρ , θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών διαφόρων 

ειδικοτήτων) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 7.000,00 
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6119.06 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τις περιβαλλοντικές 

και εθελοντικές δράσεις ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 1.500,00 

6119.07 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στην υλοποίηση 

Καλοκαιρινών εκδηλώσεων (μουσικών , μουσικών σχημάτων, 

θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών ορχηστρών , ανιματέρ , 

θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων) ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

30.000,00 25.000,00 

6119.08 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τις Καρναβαλικές 

εκδηλώσεις (θεατρικών θιάσων ,ζογκλέρ , ανιματέρ 

,ξυλοπόδαροι, θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών αντίστοιχων 

ειδικοτήτων)μουσικών , μουσικών σχημάτων, παραδοσιακών 

ορχηστρών , και γενικότερων υπηρεσιών θεάματος 

καρναβαλικού περιεχομένου)ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 13.000,00 

6119.10 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για την πραγματοποίηση 

Πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καθόλη την διάρκεια 

της χρονιάς και που δεν χαρακτηρίζονται από την εποχικοτητα 

άλλων κωδικών του προυπολογισμού (δηλ. τις καλοκαιρινές, 

καρναβαλικές, Χριστουγεννιάτικες ,Πάσχα και Πρωτομαγιάς) 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 6.000,00 

6119.11 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τις εκδηλώσεις του 

Πάσχα και Πρωτομαγιάς ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (μουσικών , 

μουσικών σχημάτων, θεατρικών θιάσων , παραδοσιακών 

ορχηστρών , ανιματέρ , θεάτρου σκιών & καλλιτεχνών 

διαφόρων ειδικοτήτων) 

0,00 6.500,00 

6119.12 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στην λειτουργία 

τμημάτων κλασσικού χορού της ΚΕΔΗΚΕ υπόλοιπο σύμβασης 

έτους 2019  

6.480,00 6.480,00 

6119.13 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στην λειτουργία 

τμημάτων κλασσικού χορού της ΚΕΔΗΚΕ για το έτους 2020 

0,00 3.300,00 

6119.14 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία στη διοργάνωση 

πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων για την ηχητική , 
φωτιστική, οτικοακουστική κάλυψη εκδηλώσεων ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

14.000,00 24.600,00 

612 Δαπάνες αιρετών 8.640,00 8.640,00 

6121 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  8.640,00 8.640,00 

6122 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  0,00 0,00 

6123 Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις  

0,00 0,00 

6124 Αμοιβή μελών Δ.Σ. για την απασχόλησή τους την επιχείρηση  0,00 0,00 
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6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών     

613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών  0,00 1.500,00 

6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 0,00 1.500,00 

6131.00 Λοιπές αμοιβές τρίτωn- αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων  0,00 1.500,00 

6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές     

6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως      

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου  0,00 0,00 

6141 Λοιπά έξοδα τρίτων     

62 Παροχές τρίτων 13.916,16 193.416,16 

621  0,00 0,00 

6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 

6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 

6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 

622 Επικοινωνίες 6.000,00 11.900,00 

6221 Ταχυδρομικά Τέλη 0,00 200,00 

6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000,00 11.000,00 

6223 Κινητή Τηλεφωνία 0,00 0,00 

6223.01 Κινητή Τηλεφωνία αιρετών οργάνων  0,00 0,00 

6223.02 Κινητή Τηλεφωνία υπηρεσιακών στελεχών  0,00 0,00 

6224 Λοιπές Επικοινωνίες 0,00 700,00 

6224.01 έξοδα για εταιρείες ταχυμεταφορών  0,00 700,00 

623 Ενοίκια - Μισθώματα 7.916,16 43.916,16 

6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, γαιών     

6232 Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 500,00 

6233 Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων (υπόλοιπο 

σύμβασης έτους 2019 ποσού 7.916,16 € υπόλοιπο προς 

εκτέλεση για σύμβαση έτους 2020 ποσόν 3.500€) 

7.916,16 11.416,16 

6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων     

6235 Μισθώματα θεματικών σκηνικών (καρναβαλικών και 

πασχαλινών ομοιωμάτων και λοιπά παρεμφερή είδη ) , λοιπού 

υποστηρικτικού εξοπλισμού για την πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων (πλην ηλεκτρικών μηχανημάτων), σκευών και 

λοιπού εξοπλισμού (ιματισμός χορευτικών συγκροτημάτων, και 

ιματισμός θεατρικών κουστουμιών και αξεσουάρ) ΔΗΜΟΥ 

0,00 10.000,00 
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ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

6236 Λοιπά μισθώματα (ενοίκια δικαιωμάτων κινηματογραφικών 
ταινιών και δικαιωμάτων παραστάσεων όπερας) ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 22.000,00 

624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 0,00 0,00 

6241 Leasing εδαφικών εκτάσεων     

6242 Leasing κτιρίων      

6243 Leasing μηχανημάτων      

6244 Leasing μεταφορικών μέσων     

6245 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού     

625 Ασφάλιστρα 0,00 500,00 

6251 Ασφάλιστρα ακινήτων     

6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων     

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 500,00 

6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού     

6255 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 
τρίτους 

0,00 111.400,00 

6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 0,00 64.500,00 

6261.00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων -Ηλεκτρολογικές εργασίες 

παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
0,00 9.000,00 

6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - υδραυλικές εργασίες 

παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
0,00 8.000,00 

6261.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - μονώσεις ,χρωματισμοί , 

μικροεπισκευές παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 10.000,00 

6261.03 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ειδών υγιεινής και πλακιδίων 

παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
0,00 4.000,00 

6261.04 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - κεντρικής θέρμανσης και 

κλιματιστικών παραχωρούμενων ακινήτων από το ΔΗΜΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 6.500,00 

6261.05 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - πορτών και παραθύρων 

παραχωρούμενων ακινήτων από δήμο το ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
0,00 4.000,00 
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6261.06 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - αντιλιοστασίων 

κολυμβητικών δεξαμενών παραχωρούμενων ακινήτων απότο 

ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 4.000,00 

6261.07 Συντήρηση και επισκευή υποσταθμού Μ.Τ. δημοτικού 

κολυμβητηρίου - συντήρηση και επισκευή πεδίων πυκνωτών και 

κεντρικών πινάκων παραχωρούμενων εγκαταστάσεων  

0,00 6.500,00 

6261.08 Εργασίες επίστρωσης επιφανειών γηπέδου στίβου "ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΒΕΡΓΩΤΗΣ"με συνθετικό τάπητα  

0,00 12.500,00 

6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 
(πλην κτιρίων έργων)  

0,00 14.500,00 

6262.01 Συντήρηση και επισκευή στεγάστρων  0,00 1.500,00 

6262.02 Συντήρηση και επισκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 7.000,00 

6262.03 Συντήρηση και επισκευή φυσικού χλοοτάπητα  0,00 3.000,00 

6262.04 Λοιπές συντηρήσεις  0,00 3.000,00 

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 3.000,00 

6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 3.000,00 

6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 13.000,00 

6264.01 Συντήρηση και επισκευή αντλιών  0,00 1.500,00 

6264.02 Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και ασφάλειας  0,00 4.500,00 

6264.03 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων θεάτρου Αργοστολίου 

και Πολιτιστικών αιθουσών  

0,00 4.000,00 

6264.04 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 3.000,00 

6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, 
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

0,00 12.900,00 

6265.01 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων  0,00 1.000,00 

6265.02 Συντήρηση και επισκευή οργάνων Φιλαρμονικών  0,00 3.000,00 

6265.03 Συντήρηση και επισκευή ενδυμάτων Φιλαρμονικών  0,00 400,00 

6265.04 Συντήρηση και επισκευή ετήσια και αναγόμωση 

πυροσβεστήρων  

0,00 2.000,00 

6265.05 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών  

0,00 2.500,00 

6265.06 Συντήρηση και επισκευή επίπλων -γραφείων  0,00 500,00 

6265.07 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού  0,00 1.500,00 

6265.08 Συντήρηση και επισκευή άλλου εξοπλισμού  0,00 2.000,00 
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6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού -προγράμματος 
μισθοδοσίας HRM ,λογιστικού προγράμματος καταχώρισης 
στοιχείων και λοιπών χρησιμοποιούμενων λογισμικών  

0,00 3.500,00 

6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού -προγράμματος μισθοδοσίας 

HRM ,λογιστικού προγράμματος καταχώρισης στοιχείων και 

λοιπών χρησιμοποιούμενων λογισμικών  

0,00 3.500,00 

627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα -λοιπές παροχές τρίτων- 0,00 25.700,00 

6271 Ύδρευση κτιρίων  0,00 200,00 

6272 Άρδευση     

6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες 

επιχείρησης 

0,00 2.000,00 

6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 1.000,00 

6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00 500,00 

6276 Λοιπές δαπάνες  0,00 1.500,00 

6279 Λοιπές δαπάνες για παροχές τρίτων  0,00 20.500,00 

6279.01 Δαπάνες τρίτων για την κατασκευή ομοιωματων για την 

παραγματοποίηση εκδηλωσεων (καρναβαλικών,πασχαλινών 

χριστουγεννιάτικων, ομοιωμάτων βαρκαρόλας και λοιπών 

παρεμφερών ομοιωμάτων ) 

0,00 4.000,00 

6279.03 Δαπάνες καθαριότητας- ευπρεπισμού αθλητικών και 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
0,00 8.000,00 

6279.04 Δαπάνες συντήρησης φωτεινού διάκοσμου ( επιστηλίων , 
γιρλάντων κ.τ.λ.) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 4.500,00 

6279.05 Δαπάνες εγκατάστασης, τοποθέτησης και απεγκατάστασης 

φωτεινού διάκοσμου ( επιστηλίων , γιρλάντων κ.τ.λ.) ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 4.000,00 

63 Φόροι - Τέλη 0,00 2.500,00 

631 Φόροι 0,00 1.500,00 

6311 Φόροι τόκων     

6312 Λοιποί φόροι 0,00 1.500,00 

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 0,00 1.000,00 

6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 500,00 

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 500,00 

6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας     

633 Διάφοροι φόροι και τέλη 0,00 0,00 

6331 Λοιποί φόροι και τέλη     
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64 Λοιπά γενικά έξοδα 21.168,98 121.400,00 

641 Έξοδα μεταφορών 0,00 10.500,00 

6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα 

λιπαντικά διόδια κλπ) 

0,00 0,00 

6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά  0,00 2.000,00 

6413 Μεταφορές προσώπων     

6413.01 Μεταφορές -μετακίνησεις προσώπων -αποστολών ( πούλμαν, 

ακτοπλοικα εισιτήρια κ.α.) και διαμονής καλλιτεχών-σχημάτων 

(θιάσων, θεατρικών τμημάτων, καλλιτεχνών που θα 

συμμετάσχουν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου 

Αργοστολίου  

0,00 8.500,00 

6414 Μεταφορές εν γένει     

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 0,00 2.500,00 

6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.  0,00 500,00 

6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 0,00 1.500,00 

6423 Οδοιπορικά έξοδα τρίτων  0,00 500,00 

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) 0,00 2.500,00 

6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων της επιχείρησης (διαφημιστικά φυλλάδια, 

αφίσσες, πανώ, δημιουργική σχεδίαση, διαφήμιση στον έντυπο 

τύπο κ.α.)  

0,00 2.000,00 

6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 

6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (πλακέτες, μετάλλια, 

ανθοδέσμες και λοιπά παρεμφερή δώρα) 

0,00 500,00 

6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων     

644 Συνέδρια και εορτές 0,00 2.000,00 

6441 Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις     

6442 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων 0,00 1.000,00 

6442.00 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων 0,00 1.000,00 

6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 0,00 1.000,00 

645 Συνδρομές 0,00 1.000,00 

6451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα     

6452 Συνδρομές internet     

6453 Λοιπές συνδρομές (βάσεων νομικών πληροφοριών) 0,00 1.000,00 
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646 Έξοδα δημοσιεύσεων 0,00 3.500,00 

6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00 1.000,00 

6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 0,00 1.500,00 

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00 1.000,00 

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων  

12.000,00 31.000,00 

6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πλην Χριστουγεννιάτικων , 

Καρναβαλικών , καλοκαιρινών) 

0,00 3.000,00 

6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 3.000,00 

6473 Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων δραστηριοτήτων ( 

(έξοδα υλικών για την κατασκευή σκηνικών, έξοδα άμεσης 

ανάλωσης, εδέσματα, έξοδα δημιουργίας εντύπων, φυλλαδίων 

και αεροπανό και λοιπά παρεμφερη έξαδα ) ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 3.000,00 

6474 έξοδα Καρναβαλικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 

Κ.Δευτέρας (έξοδα για την κατασκευή καρναβαλικών 

ομοιωμάτων, εδέσματα σαρακοστιανά, αναψυκτικά, είδη 

service, έξοδα κατασκευής διακόσμησης, φυλλάδια ,προμήθεια 

αναλωσίμων ειδών διάκοσμου καρναβαλικού όπως μάσκες 

κονφετί κ,τ,λ, έξοδα φιλοξενίας συγκροτημάτων και λοιπά 

παρεμφερη έξαδα) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 8.500,00 

6475 Έξοδα Καλοκαιρινών εκδηλώσεων (φυλλάδια ,εδέσματα, , 

έξοδα μετακίνησης, αφισέτες, αναμνηστικά μετάλια ,υλικά 

κατασκεών εξεδρών και διακόσμησης, αναψυκτικά, αναλώσιμα 

είδη σίτισης , έξοδα σίτισης συγκροτημάτων, έξοδα φιλοξενίας 

συγκροτημάτων και λοιπά παρεμφερη έξαδα) ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

12.000,00 12.500,00 

6476 Έξοδα οργάνωσης περιβαλλοντικών και ομαδικών 

δραστηριοτήτων (ημερίδες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

π.χ. προσκλήσεις ,φυλλάδια, αναλώσιμα είδη) 

0,00 1.000,00 

649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 9.168,98 68.400,00 

6491 Χημικός έλεγχος νερών κολυμβητηρίου  0,00 1.400,00 

6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων 

9.168,98 65.000,00 

6493 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών  0,00 500,00 

6494 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -απολυμάνσεις απεντομώσεις  0,00 1.500,00 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 100,00 400,00 

651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 

100,00 400,00 

6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού     
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6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού     

6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών     

6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων     

6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 100,00 400,00 

6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού     

6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού     

6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών     

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.026,40 91.176,40 

661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 0,00 11.500,00 

6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ     

6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 4.500,00 

6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 

0,00 5.000,00 

6615 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου -εκτυπώσεις 0,00 2.000,00 

6615.00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 1.000,00 

6615.01 φωτοτυπίες και λοιπές αναπαραγωγές εγγράφων  0,00 1.000,00 

662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 0,00 0,00 

6621 Είδη κλινοστρωμνών      

6622 Είδη κατασκήνωσης     

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 3.026,40 19.776,40 

6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00 1.250,00 

6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού     

6633 Προμήθεια χημικού υλικού για τις κολυμβητικές δεξαμενές  0,00 13.000,00 

6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (υπόλοιπο 

σύμβασης έτους 2019 ποσού 3026,4 € και υπόλοιπο για 

συμβαση έτους 2020 ποσό 2.000,00€) 

3.026,40 5.026,40 

6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 500,00 

664 Καύσιμα και λιπαντικά 0,00 19.500,00 

6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων 

0,00 4.500,00 

6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων     

6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  0,00 15.000,00 
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6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες      

665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 
εργασιών 

0,00 1.900,00 

6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων     

6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού -λήψη βίντεο 0,00 400,00 

6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00 1.000,00 

6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 500,00 

666 Οικοδομικά υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων  0,00 8.500,00 

6661 προμήθεια οικοδομικών υλικών κτιρίων και έργων ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 8.500,00 

667 Υδραυλικά υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων  0,00 6.000,00 

6671 Προμήθεια υδραυλικών υλικών , ειδών υγιεινής ,και υλικών 

συντήρησης ψυκτικών μονάδων των εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 6.000,00 

668 Ηλεκτρολογικά υλικά εγκαταστάσεων 0,00 7.000,00 

6681 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 7.000,00 

669 Λοιπές προμήθειες 0,00 17.000,00 

6690 Λοιπές προμήθειες 0,00 4.000,00 

6690.00 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων  0,00 500,00 

6690.01 Προμήθεια ειδών ανάλωσης κυλικείων πολιτιστικών και 

αθλητικών εγκαταστάσεων προς πώληση  

0,00 3.500,00 

6692 Προμήθεια σπόρων ,φυτών ,δενδυλλίων  0,00 3.000,00 

6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού  0,00 2.500,00 

6694 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Δημοτικών φιλαρμονικών 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

0,00 2.000,00 

6695 Προμήθεια ανταλακκτικών μεταφορικών μέσων  0,00 3.500,00 

6696 Προμήθεια ανταλλακτικών βοηθητικού μηχανοκίνητου 

εξοπλισμού εγκαταστάσεων  

0,00 2.000,00 

68 Λοιπά έξοδα 0,00 56.484,80 

682 έκτακτα έξοδα  0,00 56.484,80 

6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 0,00 35.484,80 

6821.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 0,00 35.484,80 

6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 2.000,00 
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6822.00 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 2.000,00 

6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0,00 19.000,00 

6823.01 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0,00 500,00 

6823.02 Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίλικων δικαστικών 

αποφάσεων  

0,00 18.500,00 

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 52.000,00 

71 Αγορά κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 52.000,00 

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 

7111 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων     

713 Προμήθειες Παγίων 0,00 52.000,00 

7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 10.000,00 

7131.00 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 5.000,00 

7131.01 πάγιος εξοπλισμός για την διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων  

0,00 5.000,00 

7133 Έπιπλα, Σκεύη 0,00 2.500,00 

7133.00 Επιπλα , σκεύη, και λοιπά είδη για την λειτουργία των 

Αθλητικών και Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων 

0,00 2.500,00 

7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
λογισμικά 

0,00 3.500,00 

7134.00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά 

0,00 3.500,00 

7135 Λοιπός εξοπλισμός  0,00 36.000,00 

7135.01 Προμήθεια ιματισμού Φιλαρμονικών - χορωδιών, μαντολινάτας  0,00 3.000,00 

7135.02 Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικών και μαντολινάτων  0,00 4.500,00 

7135.03   0,00 0,00 

7135.04 Προμήθεια ιματισμού θεατρικών εργαστηρίων  0,00 2.000,00 

7135.05 Προμήθεια υλικού διάκοσμου Χριστουγέννων 0,00 4.000,00 

7135.06 Προμήθεια υλικού διάκοσμου Καρναβαλιού  0,00 3.000,00 

7135.07 Προμήθεια πάγιου υδραυλικού εξοπλισμού και συστημάτων 

θέρμανσης -ψύξης  

0,00 2.500,00 

7135.08 Προμήθεια αθλητικών οργάνων και λοιπών αθλητικών ειδών  0,00 5.000,00 

7135.09 Προμήθεια λευκών ειδών για τις Αθλητικές και Πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις ( κουρτινών, μοκέτας κ.λ. παρεμφερών ειδών) 

0,00 1.500,00 

7135.10 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων  0,00 2.500,00 
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7135.11 Προμήθεια πορτών και παραθύρων  0,00 4.000,00 

7135.12 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ιατρείων Αθλήτικών 

εγκαταστάσεων  

0,00 4.000,00 

73 Έργα 0,00 0,00 

731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων  0,00 0,00 

732 Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως- τρίτων 
(Δήμου, Δημοσίου, Νομαρχίας, ιδιωτών κλπ)  

0,00 0,00 

7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης     

7322 Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι     

7323 Οδοί – οδοστρώματα     

7324 Πεζοδρόμια     

7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης     

7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης     

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 0,00 

7411 Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων      

7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών 

έργων (πλην κτιρίων ) 

    

7413 Λοιπές μελέτες     

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 

751 Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις     

752 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα     

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

519.683,28 583.183,28 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΟΙΚ. ΕΤΗ 

394.281,28 394.281,28 

811 Πληρωμή υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 394.281,28 394.281,28 

8110 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών  394.281,28 394.281,28 

8110.00 Πληρωμες ΠΟΕ Μισθοδοσίας 14.513,94 14.513,94 

8110.01 Εισφορές ΠΟΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  3.642,09 3.642,09 

8110.02 Φόροι ΠΟΕ 87.628,63 87.628,63 

8110.03 Προμηθευτές ΠΟΕ 288.496,62 288.496,62 

8110.05 Λοιπά ΠΟΕ 0,00 0,00 
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8110.06 Αμοιβές τρίτων ( λογιστής και λοιποί )      

8110.07 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. 0,00 0,00 

8110.08       

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)     

813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)     

82 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

148.402,00 188.902,00 

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών     

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 26.878,00 89.878,00 

8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών κρατήσεων 
μισθοδοσίας (πλην ασφαλιστικών εισφορών) 

19.500,00 19.500,00 

8221.00 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών κρατήσεων 

μισθοδοσίας (πλην ασφαλιστικών εισφορών) 

19.500,00 19.500,00 

8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου 
μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, 
επιτροπών κλπ  

2.378,00 2.378,00 

8222.00 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου 

μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών 

κλπ  

2.378,00 2.378,00 

8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων 
επαγγελματιών κλπ 

5.000,00 68.000,00 

8223.00 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων 

επαγγελματιών κλπ 

28.000,00 68.000,00 

823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 98.524,00 98.524,00 

8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 98.524,00 98.524,00 

8231.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 98.524,00 98.524,00 

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων     

825 Πάγιες προκαταβολές 0,00 500,00 

8250 Πάγια προκαταβολή 0,00 500,00 

826 Λοιπές επιστροφές 0,00 0,00 

8260 Λοιπές επιστροφές     

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα οικ. έτη 

0,00 0,00 

85.00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του 

οικονομικού έτους 

    

85.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων     
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9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.000,00 2.000,00 

911 

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων 

και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον 

προϋπολογισμό 

2.000,00 2.000,00 

9111 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων 

και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον 

προϋπολογισμό 

2.000,00 2.000,00 

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  0,00 0,00 

10.1 Κέρδη/ ζημίες χρήσεως      

        

        

  Σύνολα 889.897,90 1.625.213,05 

 

2.Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί προς έγκριση της ως ορίζεται στους Δήμους Αργοστολίου Ληξουρίου και 

Σάμης.Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως,  

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν  στο σύνολό της ,την 11/28-07-

2020 απόφαση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Κεφαλλονιάς 

(ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.), περί 2
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά : 

 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος –Μιχαλάτου Κρυσταλία  Σπαθής 

Σταύρος –  Μινέτος Διονύσιος  - Λυκούδης Διονύσιος &  Γαβριελάτος Αργύρης.     

 

και λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)   

 την 11/28-07-2020 απόφαση  της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων 

Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.)  

 την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει  στο σύνολό της , την  11/28-07-2020 απόφαση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμων Κεφαλλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) (Ν. 4600/2019 αριθ. Φ.Ε.Κ. 43
α
/09-03-

2019,ΦΕΚ. 1882/Β/18-05-2020) , περί 2
ης

  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    125 /2020                                                ΑΔΑ: ΩΜ4046ΜΓΤΤ-75Ε 

Συμπλήρωση της 38/24-03-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (περί σύστασης 

Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Αργοστολίου έτους 2020). 
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Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ,συνεχίζοντας την συνεδρίαση έδωσε τον λόγο 

στην αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού & Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουμπάρδη, η οποία  εισηγούμενη  το 3
ο
 

θέμα ημερήσιας διάταξης:  Συμπλήρωση της 38/24-03-2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής (περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου 

Αργοστολίου έτους 2020), έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 22-07-2020 εισήγηση της η 

οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 39 του ν. 4483/2017 (107 Α΄) και ισχύει . 

2. Τις διατάξεις των άρθρων  80-90 ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] – 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση –Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (133 Α΄). 

3. Την υπ’αριθ.621/29-8-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

5. Την υπ’αριθ.ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/58 εισήγηση της περ. ε της παρ.5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 

(ΦΕΚ 143 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 34 του ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄), 

του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής. 

6. Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 62038/05-09-2019 (ΦΕΚ  3440/11-09-2019 τεύχος Β’). 

7. Το αριθμ. πρωτ. 64503/17-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής στις κοινότητες. 

8. Το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 4647/2019. 

Λήφθηκε η αριθμ. 38/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου περί  σύστασης 

Παγίας Προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Αργοστολίου για τις   κάτωθι δαπάνες:  

1. Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 

(ως άνω περίπτ. δ΄). 

2. Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων 

γενικά χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ.2 περίπτ. δ΄). 

Για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών έχουν προβλεφθεί οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020: 

1. 35.6262.17 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για επείγουσες εργασίες  αποκατάστασης βλαβών 

στο Δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού» και διαμορφωμένη πίστωση 14.000,00 ευρώ από 

πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

2. 35.6262.18 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, 

πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων» και διαμορφωμένη πίστωση 

14.000,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
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3. 35.6662.02 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για προμήθεια υλικών για επείγουσα αποκατάσταση 

βλαβών στο Δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού» και διαμορφωμένη πίστωση 14.000,00 

ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

4. 35.6662.03 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για προμήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες 

καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων» και 

διαμορφωμένη πίστωση 14.000,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Κατά την διάρκεια του έτους ενέκυψε η ανάγκη των κοινοτήτων να προβαίνουν σε έξοδα για την 

εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και ευταξία των κοιμητηρίων της κοινότητάς τους, όπου είναι 
στις αρμοδιότητες των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, βάσει της παρ. η του άρθρου 83 του ν. 

3852/2010 καθώς και της απόφασης του ΥΠΕΣ 62038/2019 για την σύσταση της παγίας. 

Για το λόγο αυτό  παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προσθήκη στην παγία, των δαπανών για την 

εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και ευταξία των κοιμητηρίων των κοινοτήτων (παρ. η του 

άρθρου 83 του ν. 3852/2010). 

Για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης εγγράφηκαν με την 7η τροποποίηση προϋπολογισμού  οι 

παρακάτω Κ.Α. Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020: 

- 35.6662.20 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για προμήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες 

καθαρισμού κοιμητηρίων» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ. 

- 35.6262.22 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοιμητηρίων» και 
την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν την  προσθήκη  στην  38/24-03-2020 απόφαση  

της Οικονομικής Επιτροπής (Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου 

Αργοστολίου έτους 2020)  ,με  την πληρωμή των  δαπανών   για την εύρυθμη λειτουργία, 

συντήρηση και ευταξία των κοιμητηρίων των κοινοτήτων (παρ. η του άρθρου 83 του ν. 

3852/2010)  από τους παρακάτω   Κ.Α. Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020: 

- 35.6662.20 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για προμήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες 

καθαρισμού κοιμητηρίων» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ. 

- 35.6262.22 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού 

κοιμητηρίων» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ. 

 

Την πρόταση  του Προέδρου  ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  

Λυκούδης Διονύσιος – Σπαθής  Σταύρος- Γαβριελάτος Αργύριος  &  Μινέτος Διονύσιος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Το αριθμ. πρωτ. 64503/17-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί σύστασης 

πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες. 

 Την 38/24-03-2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής (περί σύστασης Πάγιας 

Προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Αργοστολίου έτους 2020) 

ΑΔΑ:ΩΙΓΩ46ΜΓΤΤ-ΗΦΠ 

 την από 22-07-2020  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  

 την πρόταση  του Προέδρου : 

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Συμπληρώνει στην   38/24-03-2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής (περί σύστασης 

Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Αργοστολίου έτους 2020)  , με την 

πληρωμή  των  δαπανών   για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και ευταξία των κοιμητηρίων 

των κοινοτήτων (παρ. η του άρθρου 83 του ν. 3852/2010)  από τους παρακάτω   Κ.Α. Εξόδων 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020: 

- 35.6662.20 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για προμήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες 

καθαρισμού κοιμητηρίων» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ. 

- 35.6262.22 με τίτλο «Πάγιες προέδρων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού 

κοιμητηρίων» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   126/2020                                                        ΑΔΑ:66Ι846ΜΓΤΤ-ΩΛ9 

Εξειδίκευση εγγεγραμμένων   πιστώσεων Προϋπολογισμού  οικ.  έτους 2020.                  

 Ο Πρόεδρος  Δήμαρχος   κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος,  συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση εγγεγραμμένων   πιστώσεων 

Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020»  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής    τις  με 

αριθ. πρωτ. 12723 /24-07-2020 &  12939/28-07-2020  εισηγήσεις  της Αναπληρώτριας 

Προϊσταμένης του Τμήματος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού και Προμηθειών κ. Κουστουμπάρδη 

Σοφίας   οι  οποίες κατά σειρά     έχουν  ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού  του Οικ. Έτους2020» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/19, 
Προκειμένου να  επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της εγγεγραμμένης, στον προϋπολογισμό Οικ.  

Έτους 2020      πίστωσης Κ.Α.Ε. απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  προβείτε στην εξειδίκευση των  

κάτωθι αναφερόμενων πιστώσεων έως του ποσού των 737,80 (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ.  

12675/23-07-2020 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Τουριστικής  

Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Αργοστολίου από τον Κ.Α. Εξόδων 00.6431.01  και αναλυτικά  

ως ο κατωτέρω πίνακας: 

 

Α/Α 
 

Κ.Α.Ε. 
 

Ψηφισθέν 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Ποσό Πίστωσης προς 
εξειδίκευση 

Σε € 

1 
 00.6431.01 28.000,00€ 

Εκτύπωση Εντύπου Καλωσορίσματος και προμήθεια 

STAND συγκεκριμένα:  

1. Εκτύπωση εντύπου έγχρωμού 16 χ 23 σε χαρτί 

illustration 

2. Stand Προβολής και Τοποθέτησης εντύπου ( Display 

banner με θέση για έντυπα μέγιστες διαστάσεις 

εκτύπωσης 60*175cm. Πλάτη από display board. 

Mονή κολώνα με τέσσερις  A4 θέσεις για φυλλάδια, 
φαρδιά βάση από σίδηρο.) Κατάλληλο και για 

ημιυπαίθριο χώρο. 

3. Εκτύπωση FOREX 3χιλ προβολής για stand 

διαστάσεων 60 χ 175 

 

737,80€ 

 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του  
Ν. 4625/19, προκειμένου να  επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της εγγεγραμμένης, στον 

 προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2020, πίστωσης  Κ.Α.Ε. απαιτείται προηγούμενη απόφαση της 

 Οικονομικής Επιτροπής.  
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Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  προβείτε στην εξειδίκευση 

 των κάτωθι αναφερόμενων πιστώσεων έως του ποσού των 24.800,00 (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την  

αριθ. 12685/24-07-2020 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα  

Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Αργοστολίου από τoυς Κ.Α. Εξόδων 

 00.6431.01, 00.6431.02, 006431.04 και 00.6431.05 και αναλυτικά ως ο κατωτέρω πίνακας: 
 

Α/
Α 

 

Κ.Α.Ε. 
 

Ψηφισθέν 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Συνολικό  
Ποσό  

Δαπάνης 
Σε € 

Ποσό 
Πίστωσης 

προς 
εξειδίκευση 
για το έτος 

2020 
Σε € 

1 
 00.6431.01 28.000,00€ 

1. “Best of Kefalonia” άρθρο 
Δημιουργία ενός (1) “Best of” Αrticle List στο 
DiscoverGreece.com σε 7 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 

γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά, ιταλικά, τουρκικά) που 

λειτουργεί ως “bucket list” για όσα προτείνουμε στον 

επισκέπτη να ζήσει στη Κεφαλονιά. Το άρθρο παρουσιάζει τα 

highlighted χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος, με 

compact πληροφορία και σκοπό να εμπνεύσει τον δυνητικό 

επισκέπτη και να του αναδείξει τα must-do experiences του 

προορισμού.  

2. Δημιουργία Οπτικοακουστικού υλικού 
Δημιουργία travel content με παραγωγή φωτογραφικού 

υλικού και social media videos για τον προορισμό, από ομάδα 

φωτογράφων/ κινηματογραφιστών, με σκοπό την αξιοποίησή 

του στην καμπάνια αλλά και τη δημιουργία ενός content kit

για ευρύτερη χρήση από φορείς και επιχειρήσεις του 

προορισμού. Συγκεκριμένα:  

 Παραγωγή travel videoς: Δημιουργία τριών (3) social

media videos (διάρκειας περίπου 40 sec), για 

προώθηση μέσω των Social Media του 
DiscoverGreece.com. Tα videos θα παρουσιάζουν με 

δημιουργικό τρόπο τις ιστορίες και τις εμπειρίες του 

προορισμού στο ταξιδιωτικό κοινό. 

 

 

 

 

14.000,00€ 8.400,00€ 

2 00.6431.02 8.000,00€ 

Προβολή στο Discovergreece.com: 
Προβολή του προορισμού στην αρχική σελίδα του 

Discovergreece.com και σε εσωτερικές σελίδες με σχετικό 

περιεχόμενο.  

 Αρχική σελίδα (4 εβδομάδες): προβολή του 

περιεχομένου που θα δημιουργηθεί για τη Κεφαλονιά, 
στην αρχική σελίδα του DiscoverGreece.com, σε 

κεντρική ενότητα που προτείνει επιλεγμένες εμπειρίες 

και προορισμούς στο ταξιδιωτικό κοινό.  

 Σχετικές σελίδες προορισμών και εμπειριών: 

Προβολή του περιεχομένου που θα δημιουργηθεί για 

τη Κεφαλονιά, σε προορισμούς και θεματικές ενότητες 

του DiscoverGreece.com, σχετικές με το τουριστικό 

προϊόν του νησιού. (π.χ. στη destination σελίδα της 

Κεφαλονιάς, στη σελίδα των Ιονίων Νήσων κ.ά.)  

4.800,00€ 2.880,00€ 
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Social Media Καμπάνια: 
Προβολή του προορισμού στα Social Media του 

Discovergreece.com. Στοχεύοντας στο Dreaming στάδιο του 

Travel Cycle του σύγχρονου ταξιδιώτη, διοχετεύουμε 

περιεχόμενο για την Κεφαλονιά στα Social Media του 

Discovergreece.com. Προώθηση των videos που θα 

δημιουργηθούν μέσω των Facebook, Ιnstagram και YouTube

καναλιών του DiscoverGreece.com. 

Συνολικά, στο πλαίσιο της καμπάνιας θα υλοποιηθούν οι 
ακόλουθες αναρτήσεις: 

 20 Instagram stories 

 9 Instagram posts 

 9 Facebook posts 

9 Twitter posts 

 
Προωθητικές καμπάνιες: 
Προώθηση της καμπάνιας και των εμπειριών μέσα από 

promoted posts, σε επιλεγμένα μέσα και στοχευμένες αγορές 

3 00.6431.04 1.000,00€ 

Σχεδιασμός στρατηγικής κατεύθυνσης για την προβολή του 

προορισμού. Διερεύνηση του τουριστικού προϊόντος, των 
προσφερόμενων εμπειριών και των αγορών στόχων και  

διαμόρφωση προγράμματος προβολής με κατευθύνσεις για 

στόχευση του προγράμματος. (Έκθεση σχετικά με την 

στρατηγική προβολής, τις αγορές στόχους  και το πλάνο 

ενεργειών)  

1.000,00€ 600,00€ 

4 00.6431.05 5.000,00€ 

Δημιουργία Οπτικοακουστικού υλικού 
Δημιουργία travel content με παραγωγή φωτογραφικού 

υλικού και social media videos για τον προορισμό, από ομάδα 

φωτογράφων/ κινηματογραφιστών, με σκοπό την αξιοποίησή 

του στην καμπάνια αλλά και τη δημιουργία ενός content kit

για ευρύτερη χρήση από φορείς και επιχειρήσεις του 

προορισμού. Συγκεκριμένα:  

 Παραγωγή Φωτογραφικού υλικού: Παραγωγή 30 
φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που θα καλύπτουν 

τις κύριες εμπειρίες του προορισμού 

5.000,00€ 3.000,00€ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 

μαγνητοφωνημένα Πρακτικά : 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει  στα Μέλη να προβούν στην εξειδίκευση των  παραπάνω εγκεκριμένων   

πιστώσεων  σύμφωνα με τις  εισηγήσεις  της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

 Την  πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν:  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  

Γαβριελάτος Αργύριος-  Σπαθής Σταύρος   -Λυκούδης Διονύσιος  &  Μινέτος Διονύσιος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
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 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Τις    αριθ. πρωτ. 12723/24-07-2020  και 12939/28-07-2020 εισηγήσεις   της αρμόδιας 

Υπηρεσίας 

 την πρόταση  του Προέδρου: 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εξειδικεύει τις   παρακάτω εγκεκριμένες  πιστώσεις  του προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου  

οικονομικού  έτους 2020   όπως παρακάτω: 

 

 

 

Α/Α 
 

Κ.Α.Ε. 

 

Ψηφισθέν 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Ποσό Πίστωσης προς 

εξειδίκευση 

Σε € 

1 
 00.6431.01 28.000,00€ 

Εκτύπωση Εντύπου Καλωσορίσματος και 

προμήθεια STAND συγκεκριμένα:  

4. Εκτύπωση εντύπου έγχρωμού 16 Χ23 σε χαρτί 

illustration 

5. Stand Προβολής και Τοποθέτησης εντύπου  

6. ( Display banner με θέση για έντυπα μέγιστες 

διαστάσεις εκτύπωσης 60*175cm. Πλάτη από 

display board.  Mονή κολώνα με τέσσερις  A4 

θέσεις για φυλλάδια, φαρδιά βάση από 

σίδηρο.) Κατάλληλο και για ημιυπαίθριο χώρο. 

7. Εκτύπωση FOREX 3χιλ προβολής για stand 

διαστάσεων 60 Χ 175 

 

737,80€ 

 

 
2. 00.6431.01 28.000,00€ 

3. “Best of Kefalonia” άρθρο 
Δημιουργία ενός (1) “Best of” Αrticle List στο 

DiscoverGreece.com σε 7 γλώσσες (ελληνικά, 

αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά, ιταλικά, 

τουρκικά) που λειτουργεί ως “bucket list” για όσα 

προτείνουμε στον επισκέπτη να ζήσει στη 

Κεφαλονιά. Το άρθρο παρουσιάζει τα highlighted

χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος, με 

compact πληροφορία και σκοπό να εμπνεύσει τον 

δυνητικό επισκέπτη και να του αναδείξει τα must-

do experiences του προορισμού.  

4. Δημιουργία Οπτικοακουστικού υλικού 
Δημιουργία travel content με παραγωγή 

φωτογραφικού υλικού και social media videos για 

14.000,00€ 8.400,00€ 
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τον προορισμό, από ομάδα φωτογράφων/ 

κινηματογραφιστών, με σκοπό την αξιοποίησή 

του στην καμπάνια αλλά και τη δημιουργία ενός 

content kit για ευρύτερη χρήση από φορείς και 

επιχειρήσεις του προορισμού. Συγκεκριμένα:  

 Παραγωγή travel videoς: Δημιουργία 

τριών (3) social media videos (διάρκειας 

περίπου 40 sec), για προώθηση μέσω των 

Social Media του DiscoverGreece.com. Tα 

videos θα παρουσιάζουν με δημιουργικό 

τρόπο τις ιστορίες και τις εμπειρίες του 

προορισμού στο ταξιδιωτικό κοινό. 

 

 

 

 

3 00.6431.02 8.000,00€ 

Προβολή στο Discovergreece.com: 
Προβολή του προορισμού στην αρχική σελίδα του 

Discovergreece.com και σε εσωτερικές σελίδες με 

σχετικό περιεχόμενο.  

 Αρχική σελίδα (4 εβδομάδες): προβολή 

του περιεχομένου που θα δημιουργηθεί 

για τη Κεφαλονιά, στην αρχική σελίδα του 

DiscoverGreece.com, σε κεντρική ενότητα 

που προτείνει επιλεγμένες εμπειρίες και 

προορισμούς στο ταξιδιωτικό κοινό.  

 Σχετικές σελίδες προορισμών και 
εμπειριών: Προβολή του περιεχομένου 

που θα δημιουργηθεί για τη Κεφαλονιά, 

σε προορισμούς και θεματικές ενότητες 

του DiscoverGreece.com, σχετικές με το 

τουριστικό προϊόν του νησιού. (π.χ. στη 

destination σελίδα της Κεφαλονιάς, στη 

σελίδα των Ιονίων Νήσων κ.ά.)  

 

Social Media Καμπάνια: 
Προβολή του προορισμού στα Social Media του 

Discovergreece.com. Στοχεύοντας στο Dreaming

στάδιο του Travel Cycle του σύγχρονου ταξιδιώτη, 

διοχετεύουμε περιεχόμενο για την Κεφαλονιά στα 

Social Media του Discovergreece.com. Προώθηση 

των videos που θα δημιουργηθούν μέσω των 

Facebook, Ιnstagram και YouTube καναλιών του 

DiscoverGreece.com. 

Συνολικά, στο πλαίσιο της καμπάνιας θα 

υλοποιηθούν οι ακόλουθες αναρτήσεις: 

 20 Instagram stories 

 9 Instagram posts 

 9 Facebook posts 

9 Twitter posts 

4.800,00€ 2.880,00€ 
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Προωθητικές καμπάνιες: 
Προώθηση της καμπάνιας και των εμπειριών 

μέσα από promoted posts, σε επιλεγμένα μέσα 

και στοχευμένες αγορές 

4 00.6431.04 1.000,00€ 

Σχεδιασμός στρατηγικής κατεύθυνσης για την 

προβολή του προορισμού. Διερεύνηση του 

τουριστικού προϊόντος, των προσφερόμενων 

εμπειριών και των αγορών στόχων και  

διαμόρφωση προγράμματος προβολής με 

κατευθύνσεις για στόχευση του προγράμματος. 

(Έκθεση σχετικά με την στρατηγική προβολής, τις 

αγορές στόχους  και το πλάνο ενεργειών)  

1.000,00€ 600,00€ 

5 00.6431.05 5.000,00€ 

Δημιουργία Οπτικοακουστικού υλικού 
Δημιουργία travel content με παραγωγή 

φωτογραφικού υλικού και social media videos για 

τον προορισμό, από ομάδα φωτογράφων/ 

κινηματογραφιστών, με σκοπό την αξιοποίησή 

του στην καμπάνια αλλά και τη δημιουργία ενός 

content kit για ευρύτερη χρήση από φορείς και 

επιχειρήσεις του προορισμού. Συγκεκριμένα:  

 Παραγωγή Φωτογραφικού υλικού: 

Παραγωγή 30 φωτογραφιών υψηλής 

ανάλυσης που θα καλύπτουν τις κύριες 

εμπειρίες του προορισμού 

5.000,00€ 3.000,00€ 

        

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 /2020                                           ΑΔΑ: 6ΦΦ146ΜΓΤΤ-Β3Τ 

 

 Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης  Υπηρεσιών φροντίδας 

καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου   για το Β΄ 

εξάμηνο έτους  2020. 

                                 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούμενος το 

5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης :  

«Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης  Υπηρεσιών φροντίδας 

καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου   για το Β΄ εξάμηνο 

έτους  2020»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 10237/24-06-2020  εισήγηση του 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας κ. Δελακά Παναγή   οποία  αναλυτικά έχει 

ως εξής:  

 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση της αναγκαιότητας της  απευθείας ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών: 

«Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών» για  το 2ο εξάμηνο του 2020. 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

Δ/νσης Καθαριότητας 
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ΠΡΟΣ 

 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου  

 

Προκειμένου να γίνει: 

Η ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αργοστολίου έτσι όπως περιγράφονται στην υπ΄ αρίθμ. 18/2020 Τεχνική  Έκθεση της Δ/νσης 

Καθαριότητας. 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την πλήρη αδυναμία με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτουμε να ανταποκριθούμε στις 

επιτακτικές ανάγκες καθαριότητας των κτηρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου 

Αργοστολίου ως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση, καθώς διαθέτουμε μόνο 

δυο εσωτερικές καθαρίστριες. Η μια ανήκει σε ευπαθή ομάδα και απουσιάζει συνεχώς, πρόκειται δε 

σύντομα να συνταξιοδοτηθεί, ενώ η άλλη είναι επιφορτισμένη με την καθαριότητα των αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  

2. Το ότι η υπ. αρ. 4903/19-03-20 Σύμβαση για τον καθαρισμό κτηρίων και Δημ. τουαλετών του 

Ιδιωτικού συνεργείου, δεν αφορά τα κτήρια της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης.  

3. Το άρθρο 61 του Ν 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν 4635/2019  και το 
άρθρο 117 του Ν 4674/2020.  

 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε 

 

Τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου για την έγκριση της 

αναγκαιότητας για την  απευθείας ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα 

κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου  όπως αναλυτικά περιγράφονται στην  υπ΄ 

αρίθμ  18/2020 Τεχν. Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας.  Αφορά τα κτήρια : Στο ΚΕΠ, ΥΔΟΜ ,  

ΚΕΝΤΡΟΥ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ  και ΞΕΝΙΑ. 

Η ανάγκη των υπηρεσιών αυτών είναι επιτακτική  καθώς άπτεται της δημόσιας υγιεινής και 

ασφαλείας τόσο του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου όσο και των πολιτών που εξυπηρετούνται στις 

δημοτικές υπηρεσίες. 

 

Αργοστόλι   24/6/2020   

 

   Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας   

 

Ο Αν/της Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας 

   

Άγγελος Παπαγγελόπουλος  Παναγής Δελακάς 

Γεωπόνος ΠΕ  Πολιτικός ΜηχανικόςΠΕ   

 

 

 

 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 18/2020 Τεχνική Έκθεση   του θέματος με αριθ. 

πρωτ. 9875/22-06-2020 όπως παρακάτω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &  

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  

     

  

"Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  κτιρίων δημοτικών 

υπηρεσιών" για  το 2ο εξάμηνο του 2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.790,00ευρώ                     

(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) 

 

 
 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Α) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), άρθρο 118. 

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-

1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Του Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, 

τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-

2002).  

6. Του άρθρο 3 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, περί του ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπο του μειοδότη/αναδόχου οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του Νόμου αυτού. 

7. Του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α’/2008) Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής 

Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». όπως ισχύει 

8. Του N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

9. Του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

11. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Του Ν. 3863/2010, άρθρο 68 περί «Ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις των 

άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’/15-7-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 τoυ Ν. 

4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013): Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην 

αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας». 

13. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 1989 (L 

395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (Λ76) όπως τροποποιήθηκαν 

με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης

 Δεκεμβρίου 2007 (2007 

(L 335). 

14. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/2012)  άρθρο 6 παρ. 14) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 

16. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

17. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  



851 

 

 

18. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

19. Της υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010/ΦΕΚ 1291/11-8-2010/Β’/Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Αύξηση 

χρηματικών ορίων). 

20. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 

34/Α/23-03-2015).  

21. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 

22. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

23. Την 4241/127/30-01-2019 Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

24. Το με αριθ. πρωτ 1050/1-02-2020 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων . 

25.   Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (2.790,00 €) με  ΦΠΑ 

και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020 

και συγκεκριμένα του Κ.Α. 10.6274   με τίτλο "Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  κτιρίων δημοτικών 

υπηρεσιών".  
 

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την φροντίδα καθαρισμού των κτηρίων που 

φιλοξενούν υπηρεσίες του Δήμου στην έδρα του ,  λαμβάνοντας επ’ αυτού υπόψη την αδυναμία κάλυψης με το 
υπάρχον προσωπικό λόγω covid 19 ( υποχρεωτικές άδειες ειδικού σκοπού ) και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.   
Συγκεκριμένα στο Δήμο Αργοστολίου και πλην των Σχολικών Καθαριστριών με σχέση εργασία ΙΔΑΧ που πρέπει να 

απασχολούνται στις σχολικές μονάδες και μίας καθαρίστριας που επιμελείται τους δύο κεντρικούς χώρους μαζικής 

άθλησης του Αργοστολίου, παρέχουν υπηρεσία η μία υπάλληλος ΙΔΑΧ ΥΕ Καθαριστριών που απασχολείται στην 

Δ/νση Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Εργατοτεχνικών Συνεργείων, λόγω κορωνοϊού  είναι σε ειδική 

άδεια λόγω ότι ανήκει στις ευπαθείς ομάδες , με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί η καθαριότητα των 
κτιρίων  του ΄΄ πρώην Ξενία΄΄,  των ΄΄ πρώην Δημοτικών Λουτρών΄΄,  της ΄΄  Δ/νσης Δόμησης ΄΄ και του ΚΕΝΤΡΟΥ. 
ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ΄΄ Αργοστολίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2020. 

  
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τον μηνιαίο καθαρισμό των κτιρίων (διάρκειας έξι  μηνών ) που 

φιλοξενούν υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου στα κτίρια  των ΄΄Ξενία΄΄, ΄΄Δημοτικών Λουτρών΄΄,  ΄΄Δ/νσης 
Δόμησης΄΄ και  του         ΄΄ ΚΕΝΤΡΟΥ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΄΄ Αργοστολίου . 
 
Οι υπηρεσίες στα  κτίρια Δημοτικών Υπηρεσιών  που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνουν 
σωρευτικά τα ακόλουθα: 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Α) ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των γραφείων (με απορροφητικό πανί και υγρό καθαρισμού), 

τραπεζιών, καρεκλών, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών (ηλεκτρονικών υπολογιστών πλην των οθονών, 

συσκευών τηλεφώνων, συσκευών fax), μικροεπίπλων, σωμάτων κλιματισμού και διακοσμητικών αντικειμένων της 

αιθούσης, (με απορροφητικό πανί και υγρό καθαρισμού).  Ξεσκόνισμα των βιβλίων και των φακέλων που 

βρίσκονται σε εμφανές σημείο και καθαρισμός των βιβλιοθηκών, ντουλαπιών ή πάγκων όπου βρίσκονται οι 

φάκελοι (με απορροφητικό πανί και απορρυπαντικό). Ξεσκόνισμα και σκούπισμα των εσωτερικών πρεβαζιών των 

παραθύρων. Ξεσκόνισμα των περσίδων των τζαμιών των γραφείων (όπου υπάρχουν). Ξεσκόνισμα των φωτιστικών. 

Ξεσκόνισμα και καθάρισμα των κάδρων και των τζαμιών, πινάκων ζωγραφικής και φωτογραφιών. Σκούπισμα και 

σφουγγάρισμα δαπέδων (με νερό και υγρό καθαρισμού). Σκούπισμα μοκετών, (όπου υπάρχουν), με ηλεκτρική 

σκούπα. Άδειασμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων, αλλαγή σακούλας σε όλα τα καλάθια, σκούπισμα, 

σφουγγάρισμα δαπέδων, μεταφορά και εναπόθεση σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 

 

Β) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (όπου υπάρχουν): Ξεσκόνισμα και καθαρισμός ντουλαπιών και ηλεκτρικών 

συσκευών (με απορροφητικό πανί και απορρυπαντικό), καθαρισμός νεροχυτών-βρυσών (με καθαριστικό υγρό για 

τα άλατα), καθαρισμός διαφόρων μηχανών κοινής χρήσεως (π.χ. ψύκτες νερού), άδειασμα καλαθιών 

απορριμμάτων, αλλαγή σακούλας σε όλα τα καλάθια, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων (με νερό και υγρό 

καθαρισμού), μεταφορά και εναπόθεση σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 

 
Γ) ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ (WC): Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των ειδών υγιεινής και των κουφωμάτων. 

Καθαρισμός και απολύμανση των λεκανών WC (εσωτερικά και εξωτερικά), (τοίχοι, κρυφά σημεία γωνίες) με ειδικά 

χημικά καθαριστικά (μη τοξικά!) και απολυμαντικά υγρά, με απορροφητικό πανί. Καθαρισμός και απολύμανση των 

νιπτήρων και των βρυσών (με καθαριστικό υγρό για τα άλατα) και σκούπισμά τους με στεγνό ύφασμα, καθαρισμός 

καθρεπτών με υγρό απορρυπαντικό και στεγνό πανί, πλύσιμο πλακιδίων τοίχου (όπου υπάρχουν), άδειασμα 
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καλαθιών απορριμμάτων, αλλαγή σακούλας σε όλα τα καλάθια, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων (με νερό 

και υγρό καθαρισμού) μεταφορά και εναπόθεση σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 

 
         
Δ) ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ : Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των τραπεζιών και καρεκλών (με απορροφητικό πανί και 

υγρό καθαρισμού), ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεόραση, βίντεο, CD Player κ.λ.π.), συσκευών 

τηλεφώνων, μικρο-επίπλων, σωμάτων κλιματισμού και διακοσμητικών αντικειμένων της αιθούσης, (με 

απορροφητικό πανί και υγρό καθαρισμού). Ξεσκόνισμα των βιβλίων που βρίσκονται σε εμφανές σημείο και 

καθαρισμός των βιβλιοθηκών, ντουλαπιών ή πάγκων (με απορροφητικό πανί και απορρυπαντικό). Ξεσκόνισμα των 

περσίδων των τζαμιών των αιθουσών (όπου υπάρχουν). Ξεσκόνισμα των φωτιστικών. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα 

των κάδρων και των τζαμιών, πινάκων ζωγραφικής και φωτογραφιών. Σκούπισμα μοκετών (όπου υπάρχουν), με 

ηλεκτρική σκούπα. 

Καθαρισμός σκάλας (όπου υπάρχει). Άδειασμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων, αλλαγή σακούλας σε όλα τα 

καλάθια, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων (με νερό και υγρό καθαρισμού), μεταφορά και εναπόθεση 

σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 

 

Ε) ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ: Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των επίπλων στους ίδιους χώρους. 

άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων, αλλαγή σακούλας σε όλα τα καλάθια, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων 

(με νερό και υγρό καθαρισμού), μεταφορά και εναπόθεση σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου 

 

ΣΤ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ: Καθαρισμός των τζαμιών θα γίνεται σε όλα τα κτίρια, μια (1) φορά το μήνα εσωτερικά 

και δύο (2) φορές το χρόνο εξωτερικά. 

Λαμβάνοντας ο ανάδοχος όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των όλων των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 
Όλα τα είδη εργασιών θα παρέχονται με την συχνότητα που προβλέπεται στον ακόλουθο Πίνακα, πλην της 

υπηρεσίας ΣΤ Καθαρισμός Τζαμιών για την οποία προβλέπεται διαφορετική συχνότητα ως παραπάνω. Οι 
υπηρεσίες πρέπει απαραιτήτως να παρέχονται εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος και συγκεκριμένα 
από τις 8.00 π.μ. έως τις 10.00 πμ προκειμένου να μην παρακωλύεται το έργο των υπηρεσιών. Ο ανάδοχος θα 

έχει την ευχέρεια παροχής της υπηρεσίας εντός αυτού του διαστήματος κατά τον δικό του προγραμματισμό. Το 

διάστημα αυτό δεν συνεπάγεται ότι απαιτείται η παροχή υπηρεσίας αντίστοιχης διάρκειας δηλ. δύο ωρών. 

Απόκλιση από το χρονικό αυτό επιτρέπεται μόνον κατόπιν αιτήματος του αναδόχου προς το Διευθυντή 

Καθαριότητας και κατόπιν δικής του έγκρισης κατά περίπτωση με την απαιτούμενη αιτιολογία. 

 

Τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι τα εξής και βαρύνουν τον ανάδοχο: 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι σύγχρονα, εγκεκριμένα από το Γενικό 

Χημείο του Κράτους και φιλικά προς το περιβάλλον, με τις αντίστοιχες ενδείξεις και με ρητή δέσμευση του 

αναδόχου. 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες με τα ακόλουθα είδη, υγρά καθαριστικά γενικής 

χρήσης για τα πατώματα, υγρό καθαριστικό –γυαλιστικό για τα τζάμια, τους καθρέπτες και τις ανοξείδωτες 

επιφάνειες, υγρό καθαριστικό για τα γραφεία, καθαριστικό αλάτων, καθαριστικό/απολυμαντικό λεκάνης w.c., 

απορροφητικές πετσέτες καθαρισμού, πανάκια καθαρισμού γραφείων, σακούλες απορριμμάτων για τα καλάθια 

των γραφείων, σακούλες απορριμμάτων για τα καλάθια των w.c. και πανάκια καθαρισμού για τα w.c., μεγάλες 
σακούλες απορριμμάτων. 

 

Τα κτίρια – χώροι που εντάσσονται στην παροχή της Υπηρεσίας ανά Δημοτική Ενότητα είναι τα ακόλουθα. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

α/α Χώροι Διεύθυνση - Τόπος Συχνότητα παροχής 
όλων των υπηρεσιών 
(πλην της υπηρεσίας ΣΤ 
– Καθαρισμός Τζαμιών 
που παρέχεται με άλλη 
συχνότητα)* 

Χρονικό Διάστημα εντός του 
οποίου επιτρέπεται η παροχής 
της Υπηρεσίας 

1 Κτίριο ΄΄ Ξενία ΄΄  Περιβολάκι, 

Αργοστόλι 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη  08.00 π.μ. έως 11.00 π.μ  

2 Κτίριο πρώην ΄΄ 

Δημοτικών Λουτρών ΄΄  

21
ης

 Μαΐου, 

Αργοστόλι 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη  08.00 π.μ. έως 11.00 π.μ  

3 Γραφεία                        Παν. Βαλλιάνου, Κάθε Τρίτη και Πέμπτη  08.00 π.μ. έως 11.00 π.μ  
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΄΄ Υπηρεσίας Δόμησης  

΄΄ 

Αργοστόλι 

4 Γραφείο                         

΄΄ ΚΕΝΤΡΟΥ. ΚΟΙΝ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΄΄ 

Σουηδίας 11, 

Αργοστόλι 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη  08.00 π.μ. έως 11.00 π.μ  

*Σε περίπτωση που η καθορισμένη ημέρα συμπίπτει με αργία ο καθαρισμός θα γίνεται την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη.  
 
 

 
 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &  

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  

     

  

"Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  κτιρίων δημοτικών 

υπηρεσιών" για  το 2ο εξάμηνο του 2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.790,00ευρώ                 

(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) 

 

 

                                       ΙΙ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών με μονάδα μέτρησης το 

ΜΗΝΑ για το σύνολο των χώρων σε όλη την επικράτεια του Δήμου Αργοστολίου. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής επί του συνόλου των προβλεπόμενων 
χώρων και με την τακτικότητα που προβλέπεται στην Τεχνική Έκθεση. Η κοστολόγηση της υπηρεσίας τόσο 

επιμέρους όσο και στο σύνολο, λαμβάνει υπόψη και  την εμπειρία αντίστοιχης σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς 

για τα έτη 2016, 2017,2018,2019 .  

 

Αναλυτικά ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός της υπηρεσίας έχει ως ακολούθως : 
 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤO ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΄΄ΞΕΝΙΑ΄΄ στο Αργοστόλι όπως καταγράφονται στον 

Πίνακα Κτηρίων – Χώρων και με τις τεχνικές προδιαγραφές έκθεσης, ήτοι καθαρισμός ανά μήνα για έξι 

μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Τιμή Υπηρεσίας ανά μήνα: εκατόν είκοσι  ευρώ (120,00 €) χωρίς τον ΦΠΑ 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤO ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΄΄ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΄΄ στο Αργοστόλι όπως 

καταγράφονται  στον Πίνακα Κτηρίων – Χώρων και με τις τεχνικές προδιαγραφές έκθεσης, ήτοι 

καθαρισμός ανά μήνα για έξι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Τιμή Υπηρεσίας ανά μήνα: εκατόν είκοσι  ευρώ (120,00 €) χωρίς τον ΦΠΑ 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ στο Αργοστόλι όπως 

καταγράφονται στον Πίνακα Κτηρίων – Χώρων και με τις τεχνικές προδιαγραφές έκθεσης, ήτοι καθαρισμός 

ανά μήνα για έξι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Τιμή Υπηρεσίας ανά μήνα: εκατό  ευρώ (100,00 €) χωρίς τον ΦΠΑ 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤO ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΄΄ ΚΕΝΤΡΟΥ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΄΄ στο 

Αργοστόλι όπως καταγράφονται στον Πίνακα Κτηρίων – Χώρων και με τις τεχνικές προδιαγραφές έκθεσης, 

ήτοι καθαρισμός ανά μήνα για έξι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Τιμή Υπηρεσίας ανά μήνα: τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €) χωρίς τον ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &  

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  

     

  

"Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  κτιρίων δημοτικών 

υπηρεσιών" για  το 2ο εξάμηνο του 2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.790,00ευρώ                     

(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) 

 

ΙΙΙ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α 
 

Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης  Ποσότητ
α (μήνες) 

Τιμή ανά 
Μήνα (€) 

Συνολική Τιμή 
έτους (€) 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΄΄ 

ΞΕΝΙΑ ΄΄ 

Ανά Μήνα/Σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Α.Μ: 18/2020 μελέτης 

6 120,00 720,00 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ΄΄ 

Ανά Μήνα/Σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Α.Μ: 18/2020 μελέτης 

6 120,00 720,00 

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Ανά Μήνα/Σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Α.Μ: 18/2020 μελέτης 

6 100,00 600,00 

4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΄΄ 
ΚΕΝΤΡΟΥ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

΄΄ 

Ανά Μήνα/Σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Α.Μ: 18/2020 μελέτης 
6 35,00 210,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2.250,00 

ΦΠΑ 24% 540,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.790,00 

          

Αργοστόλι 22/06/2020 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &  

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  

     

  

"Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  κτιρίων δημοτικών 

υπηρεσιών" για  το 2ο εξάμηνο του 2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.790,00ευρώ                     

(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) 

 

 

ΙV ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της εργασίας 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών για την μηνιαία φροντίδα καθαρισμού στα 

κτίρια των δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα κτίρια 

στα οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες προσδιορίζονται τον σχετικό Πίνακα της Τεχνικής Περιγραφής, όπως αυτά 

χρησιμοποιούνται έως την κατάρτιση της μελέτης. 

    Η εκτέλεση της  παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 

118 περί Απευθείας Ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την οικονομικότερη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: Απαράβατοι Όροι 

1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητας τους.  

2. Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και 

ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α' 180) και του Σώματος 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α' 167), εφόσον 

πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.  

3. Η υποχρέωση της παραγράφου 1:  

(α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53 και (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης , 

σύμφωνα με το άρθρο 130.  

4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά 

την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 

3863/2010 (Α' 115). 

 

5. Ειδικότερα στη σύμβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή με τους εργολάβους περιλαμβάνονται τα 

στοιχεία α' έως στ' της πρώτης παραγράφου του Ν. 3863/2010 όπως ισχύει, καθώς και ειδικός όρος για την 

εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω 

στοιχεία και όροι, η σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.» 

6. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 

προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων.  

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.  

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να 

εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να 

υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του 

εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται 

να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  
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2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-

1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Του Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων 

ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 

192/Α/21-8-2002).  

6. Του άρθρο 3 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, περί του ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπο του μειοδότη/αναδόχου οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του Νόμου αυτού. 

7. Του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α’/2008) Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής 

Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». όπως ισχύει 

8. Του N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις 

λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. Του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

11. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Του Ν. 3863/2010, άρθρο 68 περί «Ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις 

των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’/15-7-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 τoυ Ν. 

4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013): Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην 

αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας». 

13. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 1989 

(L 395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (Λ76) όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης

 

Δεκεμβρίου 2007 (2007 (L 335). 

14. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/2012)  άρθρο 6 παρ. 14) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 

16. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

17. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

18. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

19. Της υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010/ΦΕΚ 1291/11-8-2010/Β’/Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Αύξηση 

χρηματικών ορίων). 

20. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 

34/Α/23-03-2015).  

21. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 

22. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

23. Την 4241/127/30-01-2019 Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

24. Το με αριθ. πρωτ 1050/1-02-2020 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

25.   Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (2.790,00 €) με  

ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου οικονομικού 

έτους 2020 και συγκεκριμένα του Κ.Α. 10.6274   με τίτλο "Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  κτιρίων 

δημοτικών υπηρεσιών".  

 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο – Συμβατικά Στοιχεία 
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Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος και θα αποτελούν όρους και 

προϋποθέσεις της σύμβασης είναι: 

• Η υπογραφείσα σύμβαση. 

• Η Τεχνική Έκθεση (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Η Οικονομική προσφορά 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως 

ορίζονται στο Άρθρο 2  παρ. 1 περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονομικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή 

νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προμήθειας των προϊόντων της 

παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση,  οι συμμετέχοντες 
πρέπει να προσκομίσουν: 

 α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης συμπληρωμένο κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016,  

β) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου  

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης τ που ορίζει το άρθρο 79 παρ. 2 και παρ. 4 και προσκομίζεται 

κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες συμβάσεων κάτω των ορίων γίνεται αποδεκτό από την αναθέτουσα αρχή ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, 

3.Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 που εφαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, δεν αφορούν στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών καθώς δεν 
προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή 
επαγγελματικής ικανότητας όπως ορίζονται στην παρ. 3 και 4 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.  

4. Οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 1 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων δεν αποτελούν κριτήρια της ανωτέρω 
παραγράφου (οικονομικά, χρηματοοικονομική ή επαγγελματικής ικανότητας) αλλά προϋποθέσεις συμμετοχής 
επί ποινή αποκλεισμού. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ– (άρθρο 317 του Ν. 4412/2016) 

 

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, ματαιώνει 

τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016  με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής επί του Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού – Τιμολογίου και επί του συνόλου των υπό παροχή υπηρεσιών (σε όλους του τόπους και με την 

τακτικότητα που ορίζεται στην Τεχνική Έκθεση.  Η παραλαβή της υπηρεσίας θα είναι τμηματική σε μηνιαία 

ημερολογιακή βάση και η ενιαία, για λόγους ενότητας, παρακολούθηση της εκτέλεσης,   θα γίνει από την 

διαθέτουσα εξ αρμοδιοτήτων  εξειδικευμένο εποπτικό προσωπικό (επόπτες καθαριότητας, εποπτεύοντες τεχνικούς 
κλπ.)  Διεύθυνση Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Εργατοτεχνικών Συνεργείων  
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α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη σύμβασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Εάν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται 

σύμφωνα με την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του 

αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και 

η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον 

οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  

στ) για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων 

φορέας μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο 

αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, 

εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση 

τέτοιων προσφορών.  

5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 

παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 

διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της. 

6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την ματαίωση απαιτείται ειδική αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (άρθρο 54 του Ν. 4412/2016) 
 

Η παροχή της υπηρεσίας, οι προδιαγραφές αυτής, τα χαρακτηριστικά, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια, 

αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση.  

Η υπηρεσία θα παρέχεται για ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης  και με την τακτικότητα ανά τόπο, όπως 

ορίζεται στην Τεχνική Έκθεση. 

 

Ο Δήμος Αργοστολίου διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει χρήση όλου και συμβατικού αντικειμένου με τον ανάδοχο 

σε ποσοστό 10% του οικονομικού αντικειμένου συνολικά στο έτος. Για τη χρήση αυτού του δικαιώματος ο 

Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών θα ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν, για την μη 

αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας εν μέρει ή εν όλω.  

Στην περίπτωση που τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες παύσουν κατά τη διάρκεια του έτους  να 

χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε λόγο, και χρησιμοποιηθεί κάποιο έτερο κτήριο, ο ανάδοχος θα παρέχει τις 

υπηρεσίες του στο νέο χώρο κατόπιν έγγραφη ενημέρωσης από τη Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών στην οποία θα 

παρατίθεται και η συγκριτική σχέση του παλαιού με το νέο κτήριο. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα παρέχει 

υπηρεσίες ίδιου μεγέθους με τις προηγούμενες χωρίς να μεταβληθεί προς τα πάνω το οικονομικό αντικείμενο.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο – ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθορ 95 & 97 του Ν. 4412/2016) 
 

1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας σύμβασης προμηθειών, η τιμή της 
υπηρεσίας  δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
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α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ 

β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των 

υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης 

γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 

δ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που 

χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 

ε) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή, προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο 

όμως οι τιμές μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. 

 

2)Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση,  η οικονομική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό παροχή 

υπηρεσιών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής,  για κάθε υποψήφιο προμηθευτή. Συνεπώς σε αυτή 

την περίπτωση η συνολική  προσφορά του προμηθευτή για τις υπό παροχή υπηρεσίες (ποσοστό έκπτωσης επί του 

συνολικού Ενδεικτικού προϋπολογισμού) θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την 

παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την εκτέλεση και οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για 06 μήνες τη βεβαίωση 

από την αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 

όρους της σύμβασης.  

 

3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 

 

4) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την τιμή ανά μονάδα κάθε Δημοτική 

ενότητας  χωρίς ωστόσο οι επιμέρους τιμές των υπηρεσιών κατά ενότητα να επηρεάζουν καθοιονδήποτε τρόπο την 

αξιολόγηση της προσφοράς του, η οποία γίνεται σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού 
εκτιμώμενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 
 

5)  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 

72, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 

προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόμη 30 

ημέρες.  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί 

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

 

ΆΡΘΡΟ 10
ο
 - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Η κατάθεση προσφορών μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 

του παρόντος μέσα.  

3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

4. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του ( 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους ) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 
της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
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1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η Οικονομική Υπηρεσία μπορεί να καλεί εγγράφως 

του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από 

τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις 

ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της Τεχνικής 

Έκθεσης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή 

να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 

δημόσιας σύμβασης.  

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 

ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα 

που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα 

την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 

Άρθρο 12
ο
 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-(Άρθρο 91 του ν. 4412/2016) 

 Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 

απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα 

της σύμβασης.  

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102.  

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.  

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες 

απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.  

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός αν 

επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του 

άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει 

όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της 

σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 
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η) Η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό παροχή υπηρεσιών όπως προσδιορίζονται στην 

Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

θ) Εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στην παρούσα 

ΓΣΥ 

ι) Για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο – ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 
 

Ισχύουν οι προβλέψεις του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη 

συμμετοχή εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/201 

 

ΆΡΘΡΟ 14
ο
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) 

Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που 

προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα υπό προμήθεια είδη που περιγράφονται στην 

παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν: 

Α) για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες 

πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή 

εμπορικά μητρώου), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να 

συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας . 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ισχύουν συμπληρωματικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν σε κάθε 
προσφορά σε κάθε διαδικασία σύναψης σύμβασης προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο εκάστοτε συμμετέχων δεν 
εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού.   

ΆΡΘΡΟ 15ο – Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς 

του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

εξής: 

 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

 Τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

 Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

 Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

 Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

 Την συμφωνηθείσα τιμή.  

 Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ή παροχής υπηρεσιών.  

 Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις 

 Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 Tον τρόπο παραλαβής.  

 Tον τρόπο πληρωμής.  

 Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα ΓΣΥ.  

 

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Αργοστολίου  από τον Δήμαρχο.  
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 

και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που 

ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο 

(όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης 

της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο 

την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται 

στο άρθρο 204. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης  

(άρθρα 335, 338 του Ν. 4412/2016) 
 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  

β) οι όροι της σύμβασης και  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Σύμφωνα με το άρθρο 335 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 

επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην 
παρούσα Τεχνική Έκθεση και στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3.Πέραν των ανωτέρω, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, 
υφίστανται και πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 345 του ν. 4412/2016. 

4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες 

υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 καθώς και των ειδικότερων 

προϋποθέσεων που καταγράφονται στο άρθρο 1 της ΓΣΥ (Ν. 3863/2010). 

5. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

6. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που 

ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 337, β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 305, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 17

ο
 - ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 18ο – ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (άρθρα 216, 217, 218 του Ν. 4412/2016) 
 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016  με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής επί του Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού – Τιμολογίου και επί του συνόλου των υπό παροχή υπηρεσιών (σε όλους του τόπους και με την 

τακτικότητα που ορίζεται στην Τεχνική Έκθεση.  Η παραλαβή της υπηρεσίας θα είναι τμηματική σε μηνιαία 

ημερολογιακή βάση και η ενιαία, για λόγους ενότητας, παρακολούθηση της εκτέλεσης,   θα γίνει από την 

διαθέτουσα εξ αρμοδιοτήτων  εξειδικευμένο εποπτικό προσωπικό (επόπτες καθαριότητας, εποπτεύοντες τεχνικούς 

κλπ.)  Διεύθυνση Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Εργατοτεχνικών Συνεργείων  
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1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται για 

λόγους ενότητας  του αντικειμένου , από την διαθέτουσα κατάλληλα  εξειδικευμένο τεχνικό και εποπτικό 

προσωπικό  υπηρεσία, ήτοι από την Δ/νση  Καθαριότητας , Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Εργατοτεχνικών 

Συνεργείων . Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 132.  

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφαση της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους 

απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων 

συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την 

σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 

αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς 

και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία 

που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν 

στην εκτέλεση της σύμβασης.  

4. Προβλέπεται να  τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα 

συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από 

τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση 

ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από 

την επιτροπή παραλαβής. 
 

 

5. Η υπηρεσία παραλαμβάνεται τμηματικά και ανά ημερολογιακό μήνα. Συγκεκριμένα η αρμόδια υπηρεσία που 

παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης βεβαιώνει με κάθε λεπτομέρεια τα στοιχεία της μηνιαίας εκτέλεσης της 

υπηρεσίας και ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να εκδοθεί η 

παραλαβή του τμηματικού αντικειμένου. Οι καταγραφές της τήρησης του ημερολογίου παροχής των υπηρεσιών 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του τμηματικού αντικειμένου.  Ο ανάδοχος εκδίδει το απαιτούμενο 

φορολογικό παραστατικό εντός 5 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα παροχής της 

υπηρεσίας και κατόπιν των απαιτούμενων διαδικασιών.  

Η συνολική εκτέλεση της σύμβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται με την υποβολή 

του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό, ήτοι για ένα έτος από την υπογραφή της 

Σύμβασης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 

4412/2016.   
 

6. Η συνολική διάρκεια εκτέλεση του αντικειμένου των υπηρεσιών ορίζεται σε 06 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του 
άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και με την προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό 
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση 

της Δ/νσης Καθαριότητας, Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Εργατοτεχνικών Συνεργείων  που διοικεί τη σύμβαση, η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

7. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

8. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 

επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των 

τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

9. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

10. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

11. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της υπηρεσίας, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  

ΑΡΘΡΟ 19ο – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

1.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Παραλήφθηκε η τμηματική ποσότητα της υπηρεσίας ή αν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν τμηματικά. 

 γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος που αναλογεί στην τμηματική παράδοση, αφού 

προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

2. Η τμηματική και η οριστική παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής υπηρεσιών του 

Δήμου Αργοστολίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 της Συγγραφής υποχρεώσεων. Οριστική νοείται η παραλαβή 

και του τελευταίου τμηματικού παραδοτέου. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 

από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 

που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 
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σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 20ο – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1.Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται 

από τον ανάδοχο βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Κατά την χρήση του εξοπλισμού του θα πρέπει να ληφθούν όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. 

2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου κατά τη νομοθεσία αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση είτε της Επιτροπής παραλαβής ή της υπηρεσίας που τυχόν επιβλέπει την εκτέλεση της 

σύμβασης:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,  

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 

που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

δ) από τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  

ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  

στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της Τεχνικής Έκθεσης.  

3. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 

περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 203, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 

οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία 

πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης 

του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 

αυτήν.  

4. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:  

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση (αναθέτουσα αρχή).  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

 

5. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ο Υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται: 
1) Να προσκομίσει κατά την έναρξη εκτέλεσης της υπηρεσίας στον προϊστάμενο  της Δ/νσης Καθαριότητας 

Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Εργατοτεχνικών Συνεργείων   κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται 

στον καθαρισμό, με πλήρη στοιχεία, θεωρημένη από τη Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας. Σε περίπτωση 

αντικατάστασης αυτού, οφείλει να προσκομίζει άμεσα νέα κατάσταση του προσωπικού. 

2) Να υποβάλει κάθε τρίμηνο, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση από το Ι.Κ.Α. για το προσωπικό που απασχολεί. 

3) Να τηρεί και να εφαρμόζει απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π. 

δηλαδή, να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την ισχύουσα οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., να τηρεί το νόμιμο ωράριο, να παρέχει ασφαλιστική 
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κάλυψη, να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί 

παράβαση των ανωτέρω όρων, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 

4) Το απασχολούμενο εργατικό προσωπικό, ουδεμία εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο Αργοστολίου και για 

εργατικά ατυχήματα ή παντός είδους ατυχήματα, που τυχόν συμβούν, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Αργοστολίου 

και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

5) To απασχολούμενο εργατικό προσωπικό θα ομιλεί και θα κατανοεί πλήρως την ελληνική γλώσσα. 

6) Ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει και υπόσχεται ότι το προσωπικό που θα διαθέσει για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας, δεν θα προκαλεί φθορές, καταστρέφει ή εξαφανίζει έγγραφα ή αντικείμενα της Υπηρεσίας και θα τηρεί 

απόλυτη εχεμύθεια για όλα όσα λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση του έργου. 

7) Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση απουσίας του προσωπικού του, να φροντίζει 

εγκαίρως για την αντικατάσταση αυτού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται απρόσκοπτα ο καθαρισμός των κτηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα διαθέτει, τουλάχιστον, τον εξής τεχνικό εξοπλισμό: Καρότσια σφουγγαρίσματος με 

κάδους σφουγγαρίσματος, σφουγγαρίστρες, ηλεκτρικές σκούπες, φαράσια, απλές σκούπες πλαστικές ή ψάθινες, 

σακούλες απορριμμάτων μικρές και μεγάλες και πανάκια καθαρισμού. 

Επίσης, η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης (WC), καθώς και η εξασφάλιση 

τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών ή άλλων υλικών, είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 

Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 
Τα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και να έχουν 
Σήμανση CE . 
Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να είναι επιβλαβή 

για την υγεία του προσωπικού,  των επισκεπτών και των πολιτών γενικά και να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. 

Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται εντός του χρονικού διαστήματος ορών που ορίζονται στον Πίνακα της Τεχνικής 

Έκθεσης. Η οριστικοποίηση του ωραρίου και οι λοιπές λεπτομέρειες θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 23ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) 
 

1.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της εργασίας και με τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης  και την προσκόμιση των τιμολογίων. Ειδικότερα ο ανάδοχος 

μπορεί να εκδίδει το Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών εντός 5 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε 

ημερολογιακού μήνα παροχής της υπηρεσίας και κατόπιν των απαιτούμενων διαδικασιών. Η οικονομική υπηρεσία 

υποχρεούται να εξοφλήσει το σχετικό παραστατικό εντός 10 ημερών από την έκδοσή του καθώς πρόκειται για 

παροχή υπηρεσιών ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς αναδόχου της καταβολής των αποδοχών των 

εργαζομένων του στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας. 
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια σύμβαση είναι τα εξής: 

 α) Πρωτόκολλο τμηματική ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Όταν 

προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής , Ασφαλιστικής και Δημοτικής Ενημερότητας  
 
ΑΡΘΡΟ 24ο – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 25ο – ΦΟΡΟΙ/ΤΕΛΗ/ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 

κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

 

 

Αργοστόλι   22/6/2020   

 

   Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας    
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
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Άγγελος Παπαγγελόπουλος  Παναγής Δελακάς 

Γεωπόνος ΠΕ  Πολιτικός ΜηχανικόςΠΕ   

 

 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς το Δήμο Αργοστολίου  

ΓΙΑ "Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών" για  το 2ο εξάμηνο του 2020 

 

α/α 
 

Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης  Ποσότητα 
(μήνες) 

Τιμή ανά 
Μήνα (€) 

Συνολική Τιμή 
έτους (€) 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΄΄ ΞΕΝΙΑ ΄΄ 

Ανά Μήνα/Σύμφωνα 

με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της 

Α.Μ: 18/2020 

μελέτης 

6   

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ΄΄ 

Ανά Μήνα/Σύμφωνα 

με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της 

Α.Μ: 18/2020 

μελέτης 

6   

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Ανά Μήνα/Σύμφωνα 

με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της 

Α.Μ: 18/2020 

μελέτης 

6   

4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΄΄ ΚΕΝΤΡΟΥ. ΚΟΙΝ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΄΄ 

Ανά Μήνα/Σύμφωνα 

με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της 

Α.Μ: 18/2020 

μελέτης 

6   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Ο προσφέρων 

 

...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 

 

 

 

.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 

 

 

 

 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 

Πρακτικά:  
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Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να   εγκρίνουν  την αναγκαιότητα  της   απευθείας 

ανάθεσης  παροχής Υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου για το  Β΄ Εξάμηνο του 2020  όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην  υπ΄ αρίθμ  18/2020 Τεχνική  Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας και   

αφορά τα κτήρια :    ΚΕΠ, ΥΔΟΜ ,  ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ  και ΞΕΝΙΑ. 

Η ανάγκη των υπηρεσιών αυτών είναι επιτακτική  καθώς άπτεται της δημόσιας υγιεινής 

και ασφαλείας τόσο του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου όσο και των πολιτών που 

εξυπηρετούνται στις δημοτικές υπηρεσίες. 

 

 Την εισήγηση της αρμόδιας  Υπηρεσίας και την πρόταση του Πρόεδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος  

Μιχαλάτος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  - Λυκούδης Διονύσιος –Σπαθής  Σταύρος Γαβριελάτος 

Αργύριος  και Μινέτος Διονύσιος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του 

Ν 4635/2019 και το άρθρο 117 του Ν 4670/2020 

 τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 την  υπ΄ αρίθμ  18/2020 Τεχν. Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας 

 την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

 την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

  Εγκρίνει την αναγκαιότητα  της   απευθείας ανάθεσης  παροχής Υπηρεσιών φροντίδας 

καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου για το  Β΄ 

Εξάμηνο του 2020 , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην  υπ΄ αρίθμ  18/2020 Τεχνική  

Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας και    αφορά τα κτήρια :  ΚΕΠ, ΥΔΟΜ ,  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΟΙΝ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ  και ΞΕΝΙΑ. 

Η ανάγκη των υπηρεσιών αυτών είναι επιτακτική  καθώς άπτεται της δημόσιας υγιεινής 

και ασφαλείας τόσο του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου όσο και των πολιτών που 

εξυπηρετούνται στις δημοτικές υπηρεσίες. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    128 /2020                                           ΑΔΑ:ΨΡΙΛ46ΜΓΤΤ-Ρ1Γ 

Έγκριση απόψεων   προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί των 

κατατεθέντων δικαστικών προσφυγών κατά την διαγωνιστική διαδικασία μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την  «Προμήθεια 

εξοπλισμού Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου» 

 

Ο Πρόεδρος  Δήμαρχος   κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος,  συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση έδωσε τον 

λόγο στον Α/Δήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Μινέτο Διονύσιο ο οποίος εισηγούμενος  το  6
ο
  θέμα  

της ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση απόψεων   προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών επί των κατατεθέντων δικαστικών προσφυγών κατά την διαγωνιστική διαδικασία 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την  

«Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου» έθεσε υπόψη των Μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 

Με την 104/9-07-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ4ΚΔ46ΜΓΤΤ-ΛΜ3) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής εγκρίθηκαν  στο σύνολο τους  το 1ο και 2ο  Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού   της 

προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή)  συνολικού προϋπολογισμού  1.120.258,16 Ευρώ  (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκαν  στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 

προδικαστικές  προσφυγές , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της  αριθ. 197/7100/12-

05-2020  Διακήρυξης από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς : 

 

1. Ο οικονομικός  φορέας  με την επωνυμία «ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ, ΡΑΧΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ»με ημερομηνία 

καταχώρησης17/07/2020 14:20:14, η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό Καταχώρησης (Γ.Α.Κ.) της 

ΑΕΠΠ:938. 
2. Ο οικονομικός  φορέας  με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ημερομηνία καταχώρησης 

17/07/2020 16:50:57, η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό Καταχώρησης (Γ.Α.Κ.) της ΑΕΠΠ:942. 
3. Ο οικονομικός  φορέας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με ημερομηνία καταχώρησης 20/07/2020 11:51:31, η οποία 

έλαβε Γενικό Αριθμό Καταχώρησης (Γ.Α.Κ.) της ΑΕΠΠ: 948. 
4.Ο οικονομικός  φορέας με την επωνυμία «ΚΟΚΟΣΗ, ΙΟΥΛΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ» με ημερομηνία 

καταχώρησης 20/07/2020 17:58:20,η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό Καταχώρησης (Γ.Α.Κ.) της 

ΑΕΠΠ:955. 
 

Θέτουμε υπόψη σας προς έγκριση τις με αριθμ. πρωτ. 12645/23-07-2020 παρακάτω απόψεις 

επί των ανωτέρω προσφυγών  που διαβίβασε  ο Δήμος μας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών . 

  

ΘΕΜΑ: Προδικαστικές προσφυγές κατά της υπ’ αριθ. 104/2020 απόφασης (ορθή επανάληψη / 

ΑΔΑ: Ψ4ΚΔ46ΜΓΤΤ-ΛΝ3)της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή) του Δήμου 

Αργοστολίου, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». 

  

Σχετ.: 4. Η υποβληθείσα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού προδικαστική προσφυγή 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ, ΡΑΧΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ» με 

ημερομηνία καταχώρησης17/07/2020 14:20:14, η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό 

Καταχώρησης (Γ.Α.Κ.) της ΑΕΠΠ:938. 
5. Η υποβληθείσα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού προδικαστική προσφυγή 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

ημερομηνία καταχώρησης 17/07/2020 16:50:57, η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό 

Καταχώρησης (Γ.Α.Κ.) της ΑΕΠΠ:942. 
6. Η υποβληθείσα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού προδικαστική προσφυγή 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με ημερομηνία καταχώρησης 20/07/2020 

11:51:31, η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό Καταχώρησης (Γ.Α.Κ.) της ΑΕΠΠ:948. 
7. Η υποβληθείσα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού προδικαστική προσφυγή 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΟΚΟΣΗ, ΙΟΥΛΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ» με 

ημερομηνία καταχώρησης 20/07/2020 17:58:20,η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό 

Καταχώρησης (Γ.Α.Κ.) της ΑΕΠΠ:955. 
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Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω σχετικά και 

α)τις αρχές που διέπουν την υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων, 

β) την αναγκαιότητα της εν λόγω προμήθειας για τη λειτουργία του Νέου Γηροκομείου 

Αργοστολίου και την στέγαση των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο της 

υγειονομικής κρίσης και 

γ) το ακόλουθο ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

προκηρυσσόμενης σύμβασης: 

1. την με αρ. 71/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου 

Κεφαλλονιάς η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας (όπως 

αυτές ομαδοποιήθηκαν ανά τμήμα με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 5833/10-04-2020 

Συμπληρωματικό Τεύχος Προϋπολογισμού),  

2. την με αριθ. Πρωτ. 2641/28-01-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 

Ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

(Β΄ΦΑΣΗ)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-

2020”,  

3. την με Α.Π ΟΙΚ. 1394/11-07-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 

614Β7ΛΕ-07Θ), με την οποία εγκρίθηκε η 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ της πράξης όπου 

περιλαμβάνεται και το Υ/Ε 2 “Προμήθεια- εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία 

του Νέου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ” (Κωδ. Έργου: ΟΠΣ 5000113),  

4. την υπ’ αριθ. 59/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου 

Αργοστολίου έγκρισης του σχεδίου της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης,  

5. την υπ’ αριθ. 383/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς 

έγκρισης του σχεδίου της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης,  

6. την αριθ. πρωτ. 9156/2-02-2018 Απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ περί της νομιμότητας της 383/2017 Απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς,  

7. την με αρ. Πρωτ. 4240/ 14-2-2018 /2018 Προγραμματική σύμβαση που συνάφθηκε 

μεταξύ του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς και του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, στην οποία, στο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου ως Κύριος του Έργου 

μεταβιβάζει στον Δήμο Κεφαλλονιάς την της αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης 

“Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολιού (Β’ φάση)”,  

8. την ανάγκη προμήθειας των προς προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τη λειτουργία του 

νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου,  

9. την με μοναδικό κωδικό: 19DIAB000004188 δημοσία ηλεκτρονική διαβούλευση των 

τεχνικών προδιαγραφών για την παρούσα προμήθεια μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία διενεργήθηκε από την 20/02/2019 έως την 

15/03/2019,  

10. της υπ’ αριθ. 3/15-01-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την εξέταση – 

αξιολόγηση ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών 

για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016 (ΑΔΑ: ΩΖΠ846ΜΓΤΤ-ΒΔΑ),  
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11. η παρ. 2 του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α΄ 09-03-2019) με την οποία η 

περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 25 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν3852/2010 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:  

Δήμος Αργοστολίου με έδρα το Αργοστόλι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. 

Αργοστολίου, β. Ελειού - Προνών, γ. Λειβαθούς και δ. Ομαλών.  

Δήμος Ληξουρίου με έδρα το Ληξούρι, αποτελούμενος από τη δημοτική ενότητα πολικής.  

Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Ερίσου, β. 

Πυλαρέων και γ. Σάμης.»,  

12. η παρ. 11 του άρθρου 157 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α΄ 09-03-2019) με την οποία: 

“πράξεις και έργα που έχουν ενταχθεί ή και προτάσεις που θα υποβληθούν έως την 31η 

Αυγούστου 2019 για χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με δικαιούχους τους καταργούμενους δήμους 

συνεχίζουν να εκτελούνται, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, από τους Δήμους Κεντρικής 

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αργοστολίου, Σερβίων, Μυτιλήνης και Ανατολικής 

Σάμου αντίστοιχα. Οι ανωτέρω δήμοι είναι, αντίστοιχα, η Προϊστάμενη Αρχή, η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι Δικαιούχοι των ανωτέρω έργων, μελετών και προμηθειών, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πράξεις και τα έργα αυτά μετά την 

ολοκλήρωσή τους αποδίδονται στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με ανάλογη 

εφαρμογή της παραγράφου 1 του εν λόγω νόμου”.  

13. η υπ’ αριθ. 109/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου 

(ΑΔΑ: ΨΕΨΜ46ΜΓΤΤ-Π6Η), με την οποία εγκρίνει και αποδέχεται: α) την υπ΄ αριθ. 

71/2017 μελέτη η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με 

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και β) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 5833/10-04-2020 Συμπληρωματικό Τεύχος 

Προϋπολογισμού, το οποίο ενημερώνει / βελτιώνει την υπ’ αριθ. 71/2017 μελέτη, ως 

προς την ομαδοποίηση των τμημάτων των ειδών της προμήθειας και δεν τροποποιεί τις 

τιμές, τα άρθρα και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας εξοπλισμού για 

το Νέο Γηροκομείο Αργοστολίου,  

14. την υπ’ αριθ. πρωτ.: ΟΙΚ 823 / 04-05-2020 Προέγκριση Δημοπράτησης του υποέργου: 

''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ'' (Α/Α: 2) της Πράξης: ''ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)'' - Κωδικός ΟΠΣ: 5000113, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  

15. την με αριθ. 67/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου 

(ΑΔΑ: 6Ι5846ΜΓΤΤ-9ΛΦ) με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της ηλεκτρονικής ανοικτής 

διαδικασίας σύμβασης προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  

16. το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, το οποίο έλαβε αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «20REQ006667736 2020-05-07»,  

17. το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑ: 6ΚΑ046ΜΓΤΤ-ΓΒ3) που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, 
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το οποίο έλαβε αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «20REQ006683468 

2020-05-11»  

18. την με αρ. 2020/060873 / 12-05-2020 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20PROC006691291 2020-05-12), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

19. την με αριθ. πρωτ.: 7101/12-05-2020 (ΑΔΑ: 9ΡΣΕ46ΜΓΤΤ-Μ03) Προκήρυξη (περίληψη της 

παρούσας Διακήρυξης) η οποία δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.  

20. την με αρ. πρωτ.: 7100/12-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006693653 2020-05-12) διακήρυξη 

με τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,  

21. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],  

22. τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 8834/09-06-2020 έγγραφο του αρμόδιου τμήματος προϋπολογισμού, λογιστηρίου 

και προμηθειών, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ προς όλους 

τους Οικονομικούς Φορείς. 

23. την υπ’ αριθ. 9/2019 (ΑΔΑ: ΩΠΒΘ46ΜΓΤΤ-8ΛΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών Δήμου 

Αργοστολίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών βάσει του Ν.4412/16»  

24. τα συμβατικά έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στην παράγραφο 2.1.1 

της διακήρυξης της προμήθειας,  

25. τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν 

τροποποίηση αυτών.  

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά την προδικαστική προσφυγή που υπέβαλαν οι 

ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

 

1. «ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ, ΡΑΧΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπ’ αριθ. 1 σχετικό) 

Επειδή από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, παράγραφος 2.2.2: Εγγύηση Συμμετοχής, 

προκύπτει, ότι οι όροι είναι σαφείς και πλήρεις και δεν επιδέχονται παρερμηνειών. Ταυτόχρονα 

προσδιορίζεται επακριβώς στην παράγραφο 2.2.2.1 η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής και τα στοιχεία αυτής. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές της ισότητας, της 

τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας που διέπουν τις διαδικασίες συνάψεως των 

δημοσίων συμβάσεων, όλες οι διατάξεις της διακήρυξης καθιερώνουν ουσιώδεις όρους και ο 

διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, 

στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία προκειμένου να συμμετάσχει 

νομίμως στο διαγωνισμό.  

Επειδή, παγίως έχει κριθεί ότι σύμφωνα με την ανωτέρω αρχή της σαφήνειας της 

διακήρυξης, απαράβατοι όροι εκάστης διακήρυξης αποτελούν έκφανση της αρχής της 

τυπικότητας, η οποία διέπει τον τρόπο συντάξεως των προσφορών στα πλαίσια των δημοσίων 

διαγωνισμών και αποσκοπεί στην εξασφάλιση αφενός της τηρήσεως των αρχών του 

ανταγωνισμού, της διαφάνειας και του ίσου μέτρου κρίσεως αφετέρου της ανάγκης ευχερούς 

συγκρίσεως των προσφορών μεταξύ τους καθώς και στην αποφυγή του κινδύνου αλλοιώσεως 
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αυτών (ΣτΕ 127/2015, 1971/2013, 194/2011, 804/2010, 3084/2008, 1895/2007, 3769/2003, ΕΑ 

ΣτΕ 860, 689/2011, 1008/2009, 817/2008). 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, τους όρους της παραγράφου 2.2.2.1 της διακήρυξης, 

συγκεκριμένα: «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

25/07/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.», το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας υπέβαλε 

εγγυητική συμμετοχής με χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που ορίζεται στη διακήρυξη, η 

άποψή μας είναι ότι δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή. 

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υπ’ αριθ. 2 σχετικό) 

Σύμφωνα με το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε και που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης: 

Με την με υπ’ αριθ. 67/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου 

(ΑΔΑ: 6Ι5846ΜΓΤΤ-9ΛΦ) μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε στο σύνολό του το σχέδιο διακήρυξης 

καταρτίστηκαν οι όροι της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύμβασης προμήθειας μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ, καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης κλπ. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) αποτελεί μέρος του ειδικού κανονιστικού 

πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης. 

Περιλαμβάνεται στα έγγραφά της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2.1.1 της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.1 της διακήρυξης: «………προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 

του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986.» 

Σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.1 της διακήρυξης: «Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό 

πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα ΙΙΙ).» 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ που ακολουθούν στην εν λόγω 

παράγραφο της διακήρυξης, μεταξύ άλλων: «Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

«α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ 

του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el. Στην 

ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του 

συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε από το ΕΣΗΔΗΣ.  

β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 

που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον 

τόπο σύνταξης. ………..» 

Ακολούθως, στην εν λόγω διακήρυξη αναφέρεται ρητά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή), ότι: 
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1. Ο Δήμος έχει συντάξει το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus 

ESPDint που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και συγκεκριμένα στον δικτυακό τόπο: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 

2. Το περιεχόμενο του αρχείου αναρτάται ξεχωριστά, ως αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης, ως αρχείο pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, στα συνημμένα του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.argostoli.gov.gr.  

3. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint και το δικτυακό 

τόπο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ τη σχετική απάντηση τους.  

Από τα παραπάνω, τόσο από την διατύπωση όσο και από την κοινή λογική, συνεπάγεται, η 

χρήση από τους οικονομικούς φορείς, του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

όπως έχει συμπεριληφθεί στο τεύχος της διακήρυξης (Παράρτημα III)καθώς και έχει συνταχθεί 

και αναρτηθεί στα συνημμένα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.argostoli.gov.gr.  

Τέλος, όσον αφορά τα υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «RAMOS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» σύμφωνα 

με τους όρους της διακήρυξης και όπως αυτό έχει καθοριστεί από την αναθέτουσα 

αρχή.  

 Την αποδοχή από τον οικονομικό φορέα των βασικών όρων για την συμμετοχή στον εν 

λόγω διαγωνισμό. 

 Την αναγκαιότητα της εν λόγω προμήθειας για την στέγαση των ηλικιωμένων στο Νέο 

Γηροκομείο Αργοστολίου 

 Ότι τυχόν τυπικές ελλείψεις που παρουσιάζονται στις προσφορές των οικονομικών 

φορέων που τελικά γίνονται αποδεκτές, δεν επηρεάζουν την πληρότητα της 

προσφοράς. 

Προκύπτει τελικά: 

Ότι από τα υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια διαπιστώνεται αφενός ο προσδιορισμός του 

προσφερόμενου τύπου (μοντέλου),αφετέρου με τη δυνατότητα που παρέχεται πλέον από το 

διαδίκτυο, εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά όλων των 

κατασκευαστών και κατά συνέπεια κρίθηκε ότι η επιτροπή είχε στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία 

για να διαπιστώσει την επάρκεια των προσφερόμενων μοντέλων και δεν συνέτρεχε λόγος 

αποκλεισμού της προσφοράς για τον τυπικό λόγο της κατάθεσης απλής φωτογραφικής 

τεκμηρίωσης αντί τεχνικού φυλλαδίου. 

π.χ. για το άρθρο 2.1 Πλυντήριο καμπάνα, από την ακόλουθη ιστοσελίδα του κατασκευαστή 

προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η σήμανση CE και άλλες πιστοποιήσεις όπως ISO 9001 

κλπ.: 

https://elviomex.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας την διαδρομή – ενέργειες:  

1. https://elviomex.gr/product/turbo-1500/ 
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2. Τεχνικές λεπτομέρειες  

3. Κατεβάστε το αρχείο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τέλος, στην παρούσα φάση δεν ζητούνται τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.4250/2014 (Α΄ 74),τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/20126, όπως καθορίζονται 

ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης (παράγραφος 2.2.9.2. της διακήρυξης), ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/20126 

(παράγραφος 2.2.3 της διακήρυξης), καθώς και τα δικαιολογητικά πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του ν. 4412/20126 (παράγραφοι 2.2.4 – 2.2.8 της 

διακήρυξης), καθώς αυτά θα κληθεί μόνο ο προσωρινός ανάδοχος να τα υποβάλει.  

3. ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αρχικά, η αναφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σχετικά με την ορθή επανάληψη της απόφασης έγκρισης 

των πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής διαγωνισμού, είναι πλήρως εσφαλμένη για τους κάτωθι 

λόγους: 

Η ισχύουσα γνωμοδότηση (Πρακτικά 1 & 2) της επιτροπής διαγωνισμού είναι αυτή η οποία 

ορθά κοινοποιήθηκε τόσο στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης έγκρισης όσο και 

στους οικονομικούς φορείς μετά τη λήψη της σχετικής υπ’ αριθ. απόφασης 104/2020 (ΑΔΑ: 

Ψ4ΚΔ46ΜΓΤΤ-ΛΝ3) μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ με ψηφιακή υπογραφή. 

Σε ότι αφορά την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικού 1 & 2,αυτή 

διατυπώθηκε ορθά με την υπ’ αριθ. απόφαση 104/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΔ46ΜΓΤΤ-ΛΝ3) λαμβάνοντας 

υπόψη την ισχύουσα γνωμοδότηση (Πρακτικά 1 & 2) της επιτροπής διαγωνισμού λόγω 

πρόδηλου σφάλματος εκ παραδρομής κατά την αρχική της σύνταξη της. 

Η προδήλως εσφαλμένως συνταγμένη απόφαση της οικονομικής επιτροπής ουδεμία επιρροή 

ασκεί στην διαγωνιστική διαδικασία. 

Σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας που διέπει τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, δεν μπορεί να αποκλεισθεί προσφορά επειδή δεν προσκομίσθηκε 

δικαιολογητικό με συγκεκριμένο περιεχόμενο που δεν απαιτείτο ρητά από τη διακήρυξη. 

(Αριθμός απόφασης: 126/20181ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α.Ε.Π.Π.) 

Σημαντικό κομμάτι της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί η κατάθεση και ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. Ένα από αυτά είναι το ΕΕΕΣ. Το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι 

πλήρη και να μην περιέχει ασάφειες. Η μη υποβολή ή η μη ορθή συμπλήρωση του εντύπου 

αυτού αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώνεται η 

ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΚΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Βασικός όρος για την συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό ήταν η αποδοχή του οικονομικού 

φορέα ότι: 

1. έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης και συμμορφώνεται με αυτούς, καθώς και με την 

υπ' αριθ. 7/2017 μελέτη η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας και  
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2. η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

των ειδών, που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι 

και ΙΙ της Διακήρυξης. Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει επίσης, τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα ως άνω παραρτήματα Ι και ΙΙ. 

Και στα δύο παραπάνω ερωτήματα η απάντηση του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία ΚΕΠΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ΝΑΙ. 

Στο Παράρτημα III της διακήρυξης αναφέρεται ότι Ισχύει η υπ’ αριθ. 71/2017 μελέτη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς, όπως αυτή επικαιροποιείται με 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Στο πλαίσιο της Αρχής της Αμοιβαίας Αναγνώρισης, τα προσφερόμενα αγαθά που πληρούν, 

κατ’ αναλογία, τις τεχνικές περιγραφές/προδιαγραφές και τις λοιπές απαιτήσεις, θα πρέπει να 

κρίνονται ισότιμα από τις αναθέτουσες αρχές. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνονται υπόψη την υπ’ αριθ. 71/2017 μελέτη και την 

διακήρυξη της προμήθειας, τόσο από την διατύπωση όσο και από την κοινή λογική συνεπάγεται: 

1. η μη υποχρέωση υποβολής τεχνικών χαρακτηριστικών/προδιαγραφών για τα στρώματα 

και 

2. ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 71/2017 μελέτη (βλέπε τιμολόγιο 

μελέτης: «…στην τιμή περιλαμβάνεται και το στρώμα») τα κρεβάτια που τελικά θα 

προσφερθούν θα συνοδεύονται και από το στρώμα.   

Όσον αφορά τη μεγάλη διαφορά τιμής που διαπιστώνεται στους οικονομικούς φορείς ΚΕΠΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, έπειτα από σχετική έρευνα αγορά στο διαδίκτυο αλλά και από 

τις διαθέσιμες προσφορές που έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς αυτές ήταν προαπαιτούμενες 

κατά τη σύνταξη της μελέτης για την ένταξη της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Ιόνια Νησιά 2014-2020”, η προσφορά του οικονομικού φορέα ΚΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνεται απολύτως ρεαλιστική(λαμβάνοντας υπόψη και την ποσότητα της 

προμήθειας) καθώς η τιμή που προσέφερε στα εν λόγω νοσοκομειακά κρεβάτια ήτοι: 

7.1 Νοσοκομειακό Κρεβάτι Διπλής Ανάκλισης με τιμή 415,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

7.2 Ηλεκτροκίνητο κρεβάτι για τετραπληγικούς με τιμή 875,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

είναι κοντά (και μάλιστα μεγαλύτερες) στις τιμές των προσφορών που ελήφθησαν από 

οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του εν λόγω τμήματος της 

προμήθειας κατά το στάδιο της μελέτης, ήτοι οικονομικός φορέας προσέφερε: 

7.1 Νοσοκομειακό Κρεβάτι Διπλής Ανάκλισης με τιμή 336,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

συμπεριλαμβανομένου του στρώματος 

7.2 Ηλεκτροκίνητο κρεβάτι για τετραπληγικούς με τιμή 763,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

συμπεριλαμβανομένου του στρώματος, 

αλλά και άλλος οικονομικός φορέας με ακόμα χαμηλότερες τιμές. 
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Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης συσκευής για το είδος 7.6 – 

Δινόλουτρο από τις τεχνικές προδιαγραφές των φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρίας που 

υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ΚΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν 

διαπιστώνεται ότι η συσκευή αυτή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης. 

Τέλος σχετικά με το αερόστρωμα κατακλίσεων σύμφωνα με τη διακήρυξη αλλά όπως έχει 

διατυπωθεί και στις διευκρινήσεις που δόθηκαν με το υπ’ αριθ. 8834/09-06-2020 έγγραφο το 

οποίο κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Οι 

διαστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών είναι ενδεικτικές και σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται η περίπτωση σημαντικής διαφοροποίησής τους και 

τελικά, να είναι εφικτή η τοποθέτησής τους στους προβλεπόμενους χώρους».   

4. «ΚΟΚΟΣΗ, ΙΟΥΛΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ» 

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Π Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

υπέβαλε το υπ’ αριθ. 91693 πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του «κατασκευαστή» σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης, δηλαδή του οικονομικού φορέα HOMELINE Ε.Π.Ε. (Παραγωγή, 

Σχεδιασμός και Εμπορία Λευκών Ειδών, Ειδών Ιματισμού και Κεντημάτων Έργων) ως εκ τούτου 

δεν συντρέχει λόγος απόρριψης της προσφοράς του. 

Το προαναφερόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 αφορά στα 

προσφερόμενα προϊόντα και δεν πρέπει να συγχέεται με αυτά που αφορούν τους ίδιους τους 

οικονομικούς φορείς που υποβάλουν την προσφορά (τα οποία βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των 

οικονομικών φορέων με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, παρ. 2.2.7“Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης” της διακήρυξης) και που 

δηλώνουν ότι πληρούν στο ΕΕΕΣ που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή (Μέρος IV με τη γενική 

ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής όπου σύμφωνα με το ΕΕΕΣ της διακήρυξης ζητείται η 

απάντηση Ναι). 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι προσφυγές των Οικονομικών Φορέων: 

1. «ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ, ΡΑΧΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ»  

2. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

3. «ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  

4. «ΚΟΚΟΣΗ, ΙΟΥΛΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ»  

πρέπει να απορριφθούν. 

Επίσης, για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και της αναγκαιότητα της εν λόγω 

προμήθειας για τη λειτουργία του Νέου Γηροκομείου Αργοστολίου και την στέγαση των 

ηλικιωμένων, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο της υγειονομικής κρίσης, δεν επιθυμούμε την 

αναστολή εκτέλεσης – προσωρινών μέτρων. 

Τέλος, με το παρόν έγγραφο καταθέτουμε τις απόψεις μας συνολικά για τις τέσσερις (4) 

προαναφερόμενες προσφυγές αλλά και την άποψή μας επί αναστολής εκτέλεσης – προσωρινών 

μέτρων. 

 Ο Πρόεδρος 
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 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου 

  

  

  

 

 
Θεόφιλος Μιχαλάτος 

 Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει  στα Μέλη να εγκρίνουν στο σύνολό τους τις με 

αριθμ. πρωτ. 12645/23-07-2020 παραπάνω απόψεις επί  των προδικαστικών  προσφυγών  . 
 

Την πρόταση  του  Προέδρου  ψηφίζουν :  Μιχαλάτος Θεόφιλος - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  

Σπαθής  Σταύρος  - Λυκούδης Διονύσιος –Μινέτος Διονύσιος και Γαβριελάτος Αργύρης . 

 

 Τα  Μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής  λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 

4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Τον Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 την 109/15-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΕΨΜ46ΜΓΤΤ-Π6Η ) 

έγινε η έγκριση και η αποδοχή  της 71/ 2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Κεφαλλονιάς  που περιελάμβανε τις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω 

προμήθειας και του συμπληρωματικού τεύχους του Προϋπολογισμού ως προς την 

ομαδοποίηση των τμημάτων των ειδών της προμήθειας.  

 την 67/8-05-2020   ΑΔΑ : 6Ι5846ΜΓΤΤ-9ΛΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (περί 

κατάρτισης των όρων διακήρυξης) 

 το 1
ο
  και 2

ο
 παραπάνω Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας 

όπως εγκρίθηκε με την 104/9-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 

Ψ4ΚΔ46ΜΓΤΤ-ΛΝ3 

 τις κατατεθείσες προδικαστικές προσφυγές 

 τις με αριθμ. πρωτ. 12645/23-07-2020  απόψεις του Δήμου Αργοστολίου 

 την πρόταση του  Προέδρου : 

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει στο σύνολό τους τις με αριθμ. πρωτ. 12645/23-07-2020  απόψεις επί των  

κατατεθέντων προδικαστικών προσφυγών κατά την διαγωνιστική διαδικασία μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  που διαβίβασε  ο Δήμος μας 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την  προμήθεια  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», σύμφωνα με την 

«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

συνολικού προϋπολογισμού  1.120.258,16 Ευρώ  (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). 

        

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  129/2020                                                                ΑΔΑ:ΩΣΜΒ46ΜΓΤΤ-ΣΡΨ 

 

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και  καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
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ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

& ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» . 

 

Ο Πρόεδρος  Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούμενος  το  

7
ο
  θέμα   ημερήσιας διάταξης : Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και  καθορισμός 

όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2020» , έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020». 
2. Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή 
υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.  
3. Καθορισμός όρων Πρόσκλησης.  
4. Ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της εν λόγω Υπηρεσίας. 
5. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών.  
6. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης/των συμβάσεων. 

 

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:  

1) Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο «Δεν απαιτείται απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας…». 

2) Το άρθρο 72 παρ. 1δ1 και ε του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ. 3 

του Ν. 4555/2018 το οποίο προβλέπει ότι «Η Οικονομική Επιτροπή…. Δ1) αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας αναθέσεις προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ….ε) με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 

επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή άλλους ει8δικούς 

επιστήμονες…» 

3) Την  παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στο οποίο ορίζεται ότι « 2. Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  

[…]  γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση 

των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση 

της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους 

ευθύνη.»  

4) Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το 

άρθρο 61.» 
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5) Την αναγκαιότητα διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των λουομένων καθώς 

και τον κίνδυνο αφενός επιβολής προστίμων στο Δήμο Αργοστολίου από το Λιμεναρχείο 

Κεφαλληνίας εξαιτίας των υπαρχόντων κενών θέσεων ναυαγοσωστών στις χαρακτηριζόμενες ως 

πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου και αφετέρου τον κίνδυνο απώλειας της Γαλάζιας Σημαίας 

των ακτών, επισημαίνονται τα κάτωθι: 

 Ιστορικό 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 31/2018 ο Δήμος Αργοστολίου υποχρεούται σε 

ναυαγοσωστική κάλυψη των εννέα (9) θέσεων ναυαγοσωστών επί των πολυσύχναστων ακτών, 

συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη παροχή 

υπηρεσιών προστασίας του λουομένων. Δεδομένης της αδυναμίας του να καλύψει με δικό του 

δυναμικό και δικά του μέσα την ανάγκη αυτή προέβη στον έγκαιρο προγραμματισμό για την 

ανάθεση της υπηρεσίας σε ιδιώτη πάροχο.  

 Συγκεκριμένα με την από 08-05-2020 και αριθ. 02/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006835725 2020-

06-09) μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Αργοστολίου κατατέθηκαν η Τεχνική Έκθεση, ο Προϋπολογισμός Μελέτης, το Τιμολόγιο 

Προσφοράς και η Γενική-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», εκτιμώμενης αξίας 146.500,00 € µε Φ.Π.Α. 

Με την µε αριθ. 136/2020 ορθή επανάληψη απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου κατά την 17η/08-05-2020 τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασή του, μεταξύ άλλων, 

ενέκρινε την ανωτέρω μελέτη και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης µε ανοικτό διαγωνισμό 

σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016. 

 Ωστόσο μετά το πέρας των υποχρεώσεων δημοσιότητας και της περιόδου υποβολής 

προσφορών για την ανάληψη των περιγραφομένων υπηρεσιών, δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά και ο διαγωνισμός κατέστη άγονος ως προς τις Δ.Ε. Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων. 

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των λουομένων ο Δήμος προέβη σε πρόσκληση στο 

πλαίσιο της απευθείας διαπραγμάτευσης, η οποία επίσης κατέστη άγονη. 

 Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, όπως και εν γένι 

του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, ανεκόπη λόγω των έκτακτων μέτρων που προκάλεσε η 

υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας από τον Covid-19, η οποία ανέστειλε επί μακρό χρόνο 

την ομαλότητα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, η οποία μέχρι και σήμερα δεν 

έχει αποκατασταθεί.  

 Με τα δεδομένα αυτά η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας καθίσταται αδύνατη δεδομένου 

ότι ουδείς συμμετείχε στις κατά νόμο διαγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες ο Δήμος 

προσέφυγε, ως όφειλε, και συνεπώς συντρέχουν λόγοι ανυπαίτιου κωλύματος σύναψης 

σύμβασης από πλευράς δήμου δεδομένου ότι προέβη έγκαιρα και νόμιμα στις απαραίτητες 

ενέργειες ανάθεσης της υπηρεσίας αλλά και κατεπείγουσας ανάγκης δεδομένου ότι ήδη 

βρισκόμαστε στην περίοδο αιχμής του καλοκαιριού και οι παραλίες κατακλύζονται από 

επισκέπτες. Άλλωστε το απρόβλεπτο για το Δήμο γεγονός αφενός της μη υποβολής προσφορών 

και απουσίας συμμετεχόντων στις διαδικασίες ανάθεσης και αφετέρου των έκτακτων συνθηκών 

που προκάλεσε η παγκόσμια υγειονομική κρίση, δημιουργεί αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ανάγκης 

προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης εκ νέου λόγω του άμεσου και προφανούς 

κινδύνου απωλειών ανθρώπινων ζωών έως τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου.  

 Ο Δήμος μας αποτελεί δημοφιλή νησιωτικό τουριστικό προορισμό. Από την εμπειρία των 

προηγούμενων ετών και τις διασωστικές παρεμβάσεις και τα περιστατικά άμεσης επέμβασης, 

πολλά εκ των οποίων αφορούσαν πνιγμό, διαπιστώνεται η αδήριτη και επιτακτική ανάγκη 

ναυαγοσωστικής κάλυψης τουλάχιστον των πολυσύχναστων παραλιών.  

 Εύλογα, η προστασία των ανθρώπινων ζωών και της ακεραιότητας των λουομένων 

καθίσταται κατεπείγουσα, δεδομένου ότι ο μεν Δήμος προέβη σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες, τηρώντας ορθώς τις αρχές του προγραμματισμού υλοποίησης δαπανών, πλην όμως 

το άγονο της διαδικασίας και η έλλειψη ναυαγοσωστών συνεπάγεται άμεσο και προφανή 
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κίνδυνο για τη ζωή των λουομένων. Περαιτέρω η παρατεταμένη απουσία ναυαγοσωστών 

συνεπάγεται τον κίνδυνο της επαναλαμβανόμενης επιβολής διοικητικών προστίμων στον Δήμο, 

επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομική ικανότητα αυτού να ανταποκριθεί στις πάγιες 

ανάγκες του και συγχρόνως τον κίνδυνο απώλειας της Γαλάζιας Σημαίας των ακτών. Η δε 

προσφυγή σε απευθείας διαπραγμάτευση δεν λαμβάνει χώρα λόγω ποσού, αλλά λόγω του 

απρόβλεπτου για το Δήμο γεγονότος της μη συμμετοχής στο διαγωνισμό και των απαιτούμενων 

χρονοβόρων διαδικασιών εκτέλεσης διαγωνισμού εκ νέου, μεσούσης της περιόδου αιχμής για 

την επισκεψιμότητα στις παραλίες. Ως απρόβλεπτα γεγονότα νοούνται αιφνίδια ή ασυνήθη 

πραγματικά γεγονότα, τα οποία, λόγω του ότι δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της 

ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, να προβλεφθούν από τα όργανα του δήμου ούτε  ανάγονται 

στη σφαίρα της ευθύνης τους, καθιστούν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό των αναγκαίων 

για την αντιμετώπιση τους εργασιών.  

 Η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην έννομη τάξη δικαιολογείται ως 

ειδική επιλογή που αποκλίνει από τον κανόνα προκειμένου να υπηρετηθεί σε ορισμένη χρονική 

και χωρική συγκυρία το δημόσιο συμφέρον, όταν εξαιτίας κατεπείγουσας ανάγκης, η προσφυγή 

της αναθέτουσας αρχής στη διαγωνιστική διαδικασία θα έθετε σε κίνδυνο υπέρτερα δημόσια 

αγαθά όπως η δημόσια υγεία. Εν προκειμένω η μη ανεύρεση αναδόχου κατά τη διαγωνιστική 

διαδικασία αποτελεί το πραγματικό γεγονός, στο οποίο στηρίζεται πλέον η επιλογή της 

εξαιρετικής εκτός διαγωνισμού διαδικασίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός, 

που δημιουργεί κατεπείγουσα ανάγκη μη συμβιβαζόμενη με τις προθεσμίες που τάσσονται για 

τις άλλες διαδικασίες και δημιουργεί αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του εν λόγω απρόβλεπτου 

γεγονότος και της απορρέουσας από αυτό κατεπείγουσας ανάγκης. Επιπλέον η αιτιολόγηση της 

κατεπείγουσας ανάγκης δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου (π.χ. λόγω έλλειψης 

προγραμματισμού και έγκαιρης προετοιμασίας) αλλά αντιθέτως η πρόοδος της όλης 

διαδικασίας επιβραδύνθηκε από τους περιορισμούς και τη δυσλειτουργία που είχε προκαλέσει 

στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα η λήψη μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας. 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά και μόνο 

στο μέτρο που είναι απαραίτητο χρονικά ήτοι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 αλλά και χωρικά ήτοι 

για τις δημοτικές ενότητες για τις οποίες πάρα τη διεξαγωγή διαγωνισμού δεν ανερεύθη 

ανάδοχος.  

 Συμπερασματικά η ανάγκη σύναψης σύμβασης ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του 

Δήμου μας, καθίσταται επιτακτική, αδήριτη και κατεπείγουσα λόγω:  

 1. Του άμεσου και προφανούς κινδύνου ανθρώπινων ζωών από τη μη επάνδρωση των 

ακτών με ναυαγοσώστες.  

 2. Της αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που σχετίζονται με την επαναπροκήρυξη του 

διαγωνισμού ακόμη και με σύντμηση προθεσμιών, δεδομένου ότι ήδη βρισκόμαστε στην 

περίοδο αιχμής.    

 3. Του πλήθους των περιστατικών που εμφανίζονται καθημερινά και απαιτούν την 

παρέμβαση των ναυαγοσωστών για την παροχή Α Βοηθειών και εν γένι σωστικών 

παρεμβάσεων.  

 4.  Της μη υποβολής προσφορών όσον αφορά στις Δ.Ε. Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων 

ενώ τηρήθηκαν οι προθεσμίες και ο χρονικός προγραμματισμός των υπηρεσιών του Δήμου για 

την έγκαιρη εγκατάσταση εργολάβου. 

 5. Του κινδύνου επιβολής επαναλαμβανόμενων επιβαλλόμενων προστίμων και απώλειας 

της Γαλάζιας Σημαίας. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:   

1) με την ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-

ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» λόγω κατεπείγοντος και για τους λόγους 
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που προαναφέρθηκαν, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016,   

2) να εγκρίνει την υπ’ αριθ.  4/2020 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής και 

Οικονομικής Ανάπτυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής για την παροχή της υπηρεσίας 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2020», η οποία έχει ως κατωτέρω: 

                           
   
 

 
 Αριθμός Μελέτης 4/2020 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

CPV: 75252000-7 
 

 
 Προϋπολογισμός                               50.806,45€ 
  Φ.Π.Α    24%                                      12.193,55€ 
   Σύνολο Δαπάνης                               63.000,00€   

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
4.ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

   ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

   

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠ.:  63.000,00 €  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΧΡΗΣΗ: 2020 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

   Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την υπηρεσία για την  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 μετά την έκδοση του ΠΔ 31/2018 4-4-2018. 

  Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών προς τους μόνιμους και 

εποχιακούς κατοίκους του Δήμου καθώς και των επισκεπτών και η κάλυψη των αναγκών που 

προέρχονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.  

   Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση της  εν λόγω υπηρεσίας για χρονικό διάστημα από την 
έναρξη εκτέλεσης των υπηρεσιών έως 30/09/2020 αφορούν τις παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί 

ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2131.4.2/1129/2020/20-3-
20  έγγραφο του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας και για τις οποίες δεν υπήρξε ανάδοχος κατά τον 
διεξαχθέντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

 

1. Παραλία ΛΟΥΡΔΑ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

2. Παραλία ΑΒΥΘΟΥ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

3. Παραλία ΑΜΜΕΣ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

4. Παραλία ΑΪ ΧΕΛΗΣ , Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

5. Παραλία ΣΚΑΛΑΣ,  Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ (2 θέσεις) 

6. Παραλία ΑΡΑΓΙΑ ΠΟΡΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 

 

Η ενδεικτική δαπάνη της υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσό των 63.000,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις (όπως ισχύουν):  

Α) του Ν. 4412/2016, 

Β) του Ν.3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, 

Γ )του Ν.3852/ΦΕΚ 112Α/7-6-2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της  αποκεντρωμένης 

διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης”, 

Δ) του Ν.3861/ΦΕΚ 112Α/13-7-2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

<<Πρόγραμμα διαύγεια >>και άλλες διατάξεις”, 

ΣΤ) του  Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ Α΄61/2018) 

Ζ) του Π.Δ. 80/2016 

Η) του άρθρου 15 του Ν.27431999 (ΦΕΚ 211Α΄/13-10-1999), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  16 

του Ν.4676/2020 (ΦΕΚ 67Α΄/19-3-2020) 

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του δήμου και έχει προβλεφθεί πίστωση στον 

προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2020 στους ως κάτωθι αναφερομένους Κ.Α.Ε. : 

1)70.6162.21 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς»    και συνολικά 

διαθέσιμη πίστωση  40.000,00€,      

2) 70.6162.20 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων» και 

συνολικά διαθέσιμη πίστωση  30.000,00€, 

3)70.6235.01 με τίτλο «Εκμίσθωση ναυαγοσωστικών λέμβων και σωστικού σκάφους επανδρωμένου με 

χειριστή και ναυαγοσώστη» και συνολικά διαθέσιμη πίστωση  56.500,00€ 

 

Ο Δήμος θα αναθέσει, την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο 

βάσει νομοθεσίας (Π.Δ. 31/2018 ΦΕΚ Α΄61/2018) προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό 

ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την 

καλή εκτέλεσή της. Ο τρόπος ανάθεσης θα καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή 
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Αργοστόλι  24/07/2020 
Η Συντάξασα         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αλεξία Ζαπάντη       

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

   ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2020 

   

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠ.: 63.000,00 €  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΧΡΗΣΗ: 2020 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020 

CPV: 75252000-7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
 ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  
(χωρίς ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ  
(με ΦΠΑ) 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  4 22.580,65 28.000,00 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΝΝΩΝ 

3  

16.935,48 

 

21.000,00 

3 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ  

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  

4   6.451,61   8.000,00 

4 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ  

ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ  

3   4.838,71   6.000,00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι μισθοδοσίες, εργοδοτικές εισφορές, λειτουργικά έξοδα καθώς και τυχόν φθορές 
και συντηρήσεις. 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά την άγονη διαδικασία του ήδη διεξαχθέντος ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού ως προς τις ΔΕ Λειβαθούς και Ελειού Πρόννων και νέα έρευνα που έκανε το τμήμα στο αντίστοιχο 
είδος υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές εμπορίου.     
Η δαπάνη θα βαρύνει τους ως κάτωθι αναφερομένους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου, 
οικ. έτους 2020: 
1)70.6162.21 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς» και συνολικά 

διαθέσιμη πίστωση  40.000,00€, 

2) 70.6162.20 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων» και συνολικά 

διαθέσιμη πίστωση  30.000,00€, 

3)70.6235.01 με τίτλο «Εκμίσθωση ναυαγοσωστικών λέμβων και σωστικού σκάφους επανδρωμένου με χειριστή 

και ναυαγοσώστη» και συνολικά διαθέσιμη πίστωση  56.500,00€ 
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Αργοστόλι  24/07/2020 
Η Συντάξασα         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αλεξία Ζαπάντη       

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  
(χωρίς ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ  
(με ΦΠΑ) 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  4   

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΝΝΩΝ 

3   

3 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ  

ΛΕΙΒΑΘΩΣ  

4   

4 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ  

ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ  

3   

 
Ημ/νία:____/____/2020 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
_______________ 
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

   ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2020 

   

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠ.:  63.000,00 €  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΧΡΗΣΗ: 2020 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ  
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 
CPV: 75252000-7 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 1-4) 

 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου 

Αργοστολίου, για την χρονική περίοδο από την υπογραφή σύμβασης έως τις 30/09/2020.  

Ο Δήμος θα αναθέσει, με τον τρόπο που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, την προαναφερόμενη 

υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει νομοθεσίας (Π.Δ. 31/2018 ΦΕΚ Α΄61/2018) 

προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και ανάλογη 

εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 1ο-Διάκριση χώρου υπηρεσίας 

 

Ως χώρος συμβατικής υπηρεσίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζεται η παραλιακή 
ζώνη των ακτών των Δημοτικών Ενοτήτων Λειβαθούς και Ελειού Πρόννων του Δήμου Αργοστολίου και 

συγκεκριμένα: 

Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, ο οποίος 

παραχωρείται ή εκμισθώνεται από (οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, 

οργανωμένες κατασκηνώσεις, κ.λ.π.) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, 

τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο των λουομένων, ανεξάρτητα 

αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν 

ή όχι εισιτήριο. 

Ο απαιτούμενος από την νομοθεσία αριθμός ναυαγοσωστών, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα 

παρακάτω σημεία των παραλιών του Δήμου Αργοστολίου, όπως άλλωστε ορίστηκαν από τα πρακτικά της 

επιτροπής, βάσει του αρθρ.11 του ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ Α΄61/2018) για το έτος 2020: 
1. Παραλία ΛΟΥΡΔΑ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ. [ένας(1) ναυαγοσώστης] 
2. Παραλία ΑΒΥΘΟΥ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ. [ένας(1) ναυαγοσώστης] 
3. Παραλία ΑΜΜΕΣ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ. [ένας(1) ναυαγοσώστης] 
4. Παραλία ΑΪ ΧΕΛΗΣ, Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ. [ένας(1) ναυαγοσώστης] 
5. Παραλία ΣΚΑΛΑΣ,  Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ [δύο(2) ναυαγοσώστες] 
6. Παραλία ΑΡΑΓΙΑ ΠΟΡΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ [ένας(1) ναυαγοσώστης] 

 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για 

περισσότερες ομάδες είτε και για το σύνολο των ομάδων  των υπηρεσιών, ως αυτές προσδιορίζονται 

στην παρούσα  μελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των 

ζητούμενων υπηρεσιών  έκαστης ομάδας.  

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένες ποσότητες  κάθε ομάδας ή για μέρος της προκηρυχθείσας 

ζητούμενης υπηρεσίας έκαστης  ομάδας  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΠΔ 31/2018 “εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής 

εγκατάστασης ανατίθεται, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για την τήρηση των 

υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά 

η σχολή αυτή”. Συνεπώς σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομίμως λειτουργούσα στην 

Ελλάδα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλλει προσφορά και για μία από τις ομάδες 

3 και 4 δεσμευτικά επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το για  ποια δημοτική ενότητα υποβάλλει 

προσφορά ναυαγοσωστικής κάλυψης. 

 

Άρθρο 2ο-μεθοδολογία Εκτέλεσης Υπηρεσιών 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του, όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που 
προβλέπονται στο ΠΔ 31/2018(ΦΕΚ Α΄61/2018), ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του 

κάθε ναυαγοσώστη και συγκεκριμένα: 
Α )για κάθε πολυσύχναστη παραλία, θα πρέπει να διαθέτει: 
Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης 

τουλάχιστον των 6 ΗΡ, εγγεγραμμένο σε βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη 

η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESQUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του 

μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. 
Β) για κάθε ναυαγοσώστη, θα πρέπει να διαθέτει: 
1)αδιάβροχο φακό, 

2)κυάλια,  

3)ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το παράρτημα “Δ”,  

4)σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το παράρτημα “ΣΤ”,  

5)σωστικό σωλήνα, σύμφωνα με το παράρτημα “ΣΤ” (προαιρετικά), 

6)φορητό φαρμακείο, με το  ως κάτωθι αναφερόμενο περιεχόμενο στο Παράρτημα “Ι”: 

1. Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά 1 

2. Αναλγητικά 1 

3. Ενέσιμο κορτικοστεροειδές 1 

4. Σύριγγες 5 cc 2 

5. Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων 2 

6. Φορητή φιάλη οξυγόνου τουλάχιστον 1 lit με μειωτήρα πίεσης και συσκευή 

χορήγησης οξυγόνου 1 

7. Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 1 

8. Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου Guedel 1 

9. Συσκευή ανάνηψης δια χειρός ΑΜΡU 1 

10. Επίδεσμοι Κοινοί 5 

11. Γάζες αποστειρωμένες 2 

12. Ελαστικός επίδεσμος 1 

13. Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα 2 

14. Mercurochrom 50 cc 

15. Οξυζενέ 50 cc 

16. Οινόπνευμα 50 cc 

17. Λευκοπλάστης 1 

18. Ψαλίδι κοινό 1 

7)πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο, 

8)δύο(2) σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων, 

9)ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE 

GUARD, 

10)γυαλιά ηλίου, 

11)καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ναυαγοσώστης και κάτωθεν αυτής η 

ένδειξη LIFE GUARD, 

12)πινακίδα χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη 

FIRST AID μπλε απόχρωσης, 

13)ισοθερμικές κουβέρτες, 

14)καταδυτικό μαχαίρι, 

15)μάσκα βυθού, 

16)βατραχοπέδιλα, 

17)σημαία ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 40χ80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 

και κάτωθεν αυτής την LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης, 
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18)σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης, 

19)κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου 

την λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο 

(παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ, 

20)φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) 

21)κοινή σφυρίχτρα, 

22)πράσινη σημαία (κολυμπάτε ελεύθερα), 

23)κίτρινη σημαία (κολυμπάτε με προσοχή) 

24)κόκκινη σημαία( απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 

25)φορητή συσκευή VHF. 
Δ) να τοποθετεί σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές 

καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η 

σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες 

περιορισμοί και απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών 

και της Λιμενικής αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης(112). 

 

Άρθρο 3ο –Προσωπικό εκτέλεσης της Ναυαγοσωστικής υπηρεσίας 
 
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα είναι (7) ναυαγοσώστες 

συνολικά και ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 ανά πολυσύχναστη παραλία, εφοδιασμένοι με 

την απαραίτητη άδεια Ναυαγοσώστη από τη Λιμενική αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ 
Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη: 
1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των 

λουομένων, ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου (παρατηρητήριου) ναυαυγοσώστη ή να περιπολεί 

πεζός επί της ακτογραμμής στο χώρο ευθύνης του, από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. και για επτά (7) μέρες 

την εβδομάδα. 

2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουομένους, είναι σε 

άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να προσκομίσει  κατάλογο με  το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού 

που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών 

(ναυαγοσώστες. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντομο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα 

των  πτυχίων εν ισχύ που θα προσκομίσουν καθώς και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας τους. Ο 

κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο 

του Δήμου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου στην αρμόδια Λιμενική  

και Πυροσβεστική Αρχή ή όπου απαιτηθεί για την διευκόλυνση του έργου τους . 

 

Άρθρο 4ο –Δαπάνη της Υπηρεσίας 

 

Η δαπάνη της υπηρεσίας για το έτος 2020, προϋπολογίζεται στο ποσό των 63.000,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 5-8) 

 
Άρθρο 5ο-Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας 

 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της 

εργασίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 
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5.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν  πλήρη γνώση των όρων της παρούσης και των 

ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην 

άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου (ανά Δ.Ε.) για περιπτώσεις 

προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή 

υποχρεώσεων. 

5.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν 

στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα 

εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός, κ.λ.π.) 

5.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές της 

οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η 

εκτέλεση της υπηρεσίας του. 

5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) από τις ισχύουσες 

διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου. 

5.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει – ορίσει έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών για το 

προσωπικό του (ναυαγοσώστες), ο οποίος θα συντονίζει-εποπτεύει τους ναυαγοσώστες, το 

ναυαγοσωστικό τους έργο και θα ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την 

καλύτερη δυνατή εκτέλεση της υπηρεσίας, καθώς και ένα χειριστή μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου 

σκάφους για την παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 

5.7 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας, αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

5.8 το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε 

περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση της συμβατικής υπηρεσίας. 

5.9 Ο εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα πρέπει να 

διατηρείται καθαρός. 

 

Άρθρο 6ο –Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας 

 

6.1  Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε 

να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει 

άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας και να 

ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της.  

6.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί  στην σύμβαση ή  για κάποιο  μέρος αυτής, από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

6.3 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει  για την ασφάλεια 

του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την πρόληψη ατυχημάτων ή 

ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο 

προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει 

αποκλειστικά τις ευθύνες , τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων 

νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

 

Άρθρο 7ο-Πληρωμή εκτελεσθέντων υπηρεσιών 

 

7.1 Η αποζημίωση του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου 

μήνα, με χρηματικό ποσό αναλογικό της ετήσιας συμβατικής αμοιβής του, ύστερα από σύνταξη της 

βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής του δήμου, που θα εκδίδεται εντός δέκα (10) 

ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα. 
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7.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου, εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 

αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Επίσης οποιοδήποτε πρόστιμο Δημοσίας αρχής 

το οποίο θα απορρέει από την μη σωστή παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

και στους όρους Διακήρυξης θα καταλογίζονται στον ανάδοχο και θα αφαιρούνται από τα προς πληρωμή 

ποσά. 
7.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων 

υπηρεσιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή 

του Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

7.4 Ο Δήμος Αργοστολίου διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη παροχής των αναφερομένων στην 

παρούσα υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, είτε προέρχεται από υπαιτιότητα του Δήμου, είτε του 

αναδόχου να μειώσει το τίμημα του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., κατόπιν 

προσκομίσεως από τον ανάδοχο του πίνακα συνολικού κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την λήξη 

της συμβάσεως. 

 

Άρθρο 8ο - Ρήτρες 
8.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης της υπηρεσίας με τον ανάλογο εξοπλισμό 

και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όμως δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το χρονικό όριο των πέντε (5) ημερών, διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την 

εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και 

προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των 

υπηρεσιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη 

περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για είκοσι (20) συνολικά 

ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος 

καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις. 
8.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, υπάρξει 

αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας ή δεν συμμορφώνεται 

προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις νομοθετικές 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
8.3 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 

της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές υπηρεσίες και εφ' όσον ο ανάδοχος δεν 

συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
8.4 Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την 

υπηρεσία πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον 

καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε 

ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΡΘΡΑ 9 -11) 

 
Άρθρο 9ο - Περιεχόμενο Προσφοράς 

 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω: 
9.1 Οικονομική προσφορά 
9.1.1 Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 

προϋπολογισμού προσφοράς, για την κατ' αποκοπή εκτέλεση προσφερόμενων υπηρεσιών για χρονική 

διάρκεια από την υποβολή της έως 30/9/2020. 
9.1.2 Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν 

ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 
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1. Την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού. 

2. Την τοποθέτηση των σημαδούρων για οριοθέτηση της περιοχής που θα παρέχεται η 

ναυαγοσωστική κάλυψη. 

3. Τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice και 

4. συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 

5. Τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 

6. Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη 

και φόροι. 

7. Την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού 

(ναυαγοσώστες – συντονιστής επόπτης ναυαγοσωστών – χειριστής σκάφους) και λοιπά 

συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 

8. Το "management" της υπηρεσίας (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή 

τεχνογνωσίας στην εκτέλεση της υπηρεσίας, εποπτεία και σχεδιασμός των υπηρεσιών, κλπ). 
9.2 Τεχνική προσφορά 
9.2.1 Εξοπλισμός εκτέλεσης του έργου 

Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν 

τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα καθορίζουν 

στην προσφορά τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης, τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση των 

υπηρεσιών. Η κατοχή του εξοπλισμού από τον ανάδοχο θα αποδεικνύεται με τιμολόγια αγοράς ή 

μισθωτήρια συμβόλαια. Η ύπαρξη του εξοπλισμού κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας θα αξιολογηθεί 

θετικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει αν κριθεί ανάδοχος του έργου να 

παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό δύο μέρες πριν την έναρξη των υπηρεσιών σε επιτροπή του 

Δήμου Αργοστολίου, διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές 

διατάξεις. 
9.2.2 Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι: 

- Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το serνice και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού 

(παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των υπηρεσιών. 

- Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών (σημειώνεται ότι ο χρόνος 

έναρξης των υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος χρόνος έναρξης του έργου. 

- Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας 

για την εκτέλεση υπηρεσιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 
9.2.3 Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου 

Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου στην εκτέλεση 

αντίστοιχων δραστηριοτήτων: 

α) Υπεύθυνη Δήλωση για εκτέλεση ή μη αντίστοιχων υπηρεσιών με τις προσφερόμενες υπηρεσίες που 

θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που έχουν 

εκτελεσθεί. Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμβατική και πλήρη εκτέλεση 

αντίστοιχων υπηρεσιών (συμβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης). 

 

Άρθρο 10ο - Εναλλακτικές προσφορές 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

Άρθρο 11ο - Επιλογή ανάδοχου 
11.1 Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί, επί ποινή αποκλεισμού, το δικαίωμα υποβολής 

διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες 

των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα). 
11.2 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάση τιμής. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΑ 12 -16) 

 

Άρθρο 12ο - Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

γ) Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

δ) Η προσφορά του ανάδοχου. 

ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

 

Άρθρο 13ο - Ισχύουσες, διατάξεις 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις. 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/2018) Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση αδείας 

ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. 

 

Άρθρο 14ο - Επιβαρύνσεις ανάδοχου 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγωνισμού φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 15ο - Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο ή 

από την έναρξη εκτέλεσης υπηρεσιών έως 30/09/2020. 
 

Άρθρο 16ο Προσωπικό - Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισμός 

Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των υπηρεσιών να παρουσιάσει 

όλο τον απαιτούμενο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

61/2018) καθώς και στο άρθρο 2 και 3 της παρούσης. 

        Αργοστόλι  24/07/2020 

 

         Η συντάξασα        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        Αλεξία Ζαπάντη 

 

 

3) να καθορίσει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης ως εξής:  

                           Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  

λόγω  του κατεπείγοντος 

για την ανάθεση της υπηρεσία με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», σύμφωνα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2 περίπτωση γ΄ του Ν.4412/2016 και τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 32Α του νόμου αυτού.  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης, 

2. την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών: «Έγκριση 

μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση για την παροχή της υπηρεσίας: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», 

3. την υπ’ αριθ.  /2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

να καταθέσουν προσφορά εφόσον λάβουν υπόψη τους τα περιεχόμενα της υπ’ αρ. 4/2020 

μελέτης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο προσφοράς, Γενική-Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων), τους όρους της υπ’ αριθ. /2020  απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής καθώς και της παρούσας πρόσκλησης. 

Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε την 

προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την 

ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών) του Δήμου 

Αργοστολίου, στο Δημαρχείο Πλατεία Βαλλιάνου, Τ.Κ. 28100 και συγκεκριμένα έως και την 

Δευτέρα 03/08/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών). 

Λόγω του κατεπείγοντος της διαδικασίας της υπηρεσίας, κατά το χρόνο υποβολής των 

προσφορών, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην 

εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

 

ΑΠΟ: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος 

για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, 

fax) 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ:  
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» 
Προϋπολογισμός μελέτης: 63.000,00 € με το Φ.Π.Α. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: υπ’ αριθμό πρωτ. 0000/00-07-2020 Πρόσκληση του Δήμου 
Αργοστολίου 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03-08-2020 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – Να 
ανοιχτεί μόνο από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης» 
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ΠΡΟΣ: 
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα 
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και 
Προμηθειών) 
Πλατεία Βαλλιάνου, Τ.Κ. 28100, ΤΗΛ.: 
2671360182, Αργοστόλι 
ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΕΤΕΥΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή το σύνολο των τμημάτων της υπ’ αριθ. 

4/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

(τμήματα 1, 2, 3 και 4) και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

CPV: 75252000-7 «Υπηρεσίες διάσωσης» 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ (€ με το Φ.Π.Α.) 

1ο ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 28.000,00 

2ο ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 21.000,00 

2ο ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 8.000,00 

4ο ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΝΝΩΝ 
6.000,00 

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 63.000,00 

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη εκτέλεσης των 

υπηρεσιών έως 30/09/2020. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν: 

1. η υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης, 

2. η εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών: «Έγκριση 

μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση για την παροχή της υπηρεσίας: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», 

3. η υπ’ αριθ. /2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

4. η Νο1 Υπεύθυνη Δήλωση, 

5. το έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει: 

α) προσκόμιση των δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων 
αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73, 74 του Ν. 

4412/2016 και για τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 και 78 του Ν. 4412/2016 και 

β) οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου 

φακέλου (Συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), 

σύμφωνα με τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Λόγοι αποκλεισμού Πρβλ άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016 

1 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  

β) δωροδοκία 

1) (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), αφορά 

τους διαχειριστές 

γ) απάτη 

2) (Α.Ε.), αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα 

3)Συνεταιρισμοί, αφορά τα 

μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες 

4)Το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω οικονομικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων 

2 
Καταβολή φόρων                      

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
α) Οικονομικός φορέας 

1) Φορολογική ενημερότητα & 

                         

2) Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ     
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που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που 

να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του  

 

3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. (Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

3 

α)Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 

ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας 
Οικονομικός Φορέας 1) Υπεύθυνη Δήλωση (Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

β)Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία 

4 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό 

πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες  

Οικονομικός Φορέας 

1) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί: α)υπό 

πτώχευση, β)πτωχευτικό συμβιβασμό, γ)αναγκαστική 

διαχείριση, δ)διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 

αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

                            

2) Πιστοποιητικό για νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση α) με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

Πρωτοδικείο, β) με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η.                   

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.   

                                                     

3) Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ 
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5 

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016 (περιβαλλοντικά) 

Οικονομικός Φορέας 

1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του 

οικονομικού φορέα οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 λόγοι αποκλεισμού (Νο 1 

συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

γ) ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

δ) κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 

ε) στρέβλωση του ανταγωνισμού από την 

πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

στ) σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

ζ) ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

2.2.9.2 της παρούσας 

η) επηρεασμός με αθέμιτο τρόπο στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
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το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του 

6 

Ποινή αποκλεισμού που αποκλείει αυτοδίκαια 

και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης 

Οικονομικός Φορέας 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

(Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

Κριτήρια Επιλογής Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

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

7 
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας 
Οικονομικός Φορέας 

1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.                                                 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.       

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

8 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  Οικονομικός Φορέας 

1) Τα αναφερόμενα της παραγράφου 9.2 Τεχνική 
προσφορά, της Γενικής-Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
της υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
 

2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Οικονομικός Φορέας έλαβε 

γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και της υπ' 

αριθ. 4/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τους 

αποδέχεται και συμμορφώνεται με αυτούς (Νο 1 συνημμένη 

Υπεύθυνη Δήλωση) 

 

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 

10 Έγγραφα νομιμοποίησης προσωρινού Νομικό Πρόσωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., 1) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις 
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αναδόχου ΙΚΕ) περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του.   

 

2) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των 

μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 

από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό 

του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

1) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά την υποβολή τους.                                                                                     

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, 

εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.                                       
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Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή 

διαγωνισμό. 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 22 του Ν.4441/2016 Ά 227) η παρούσα πρόσκληση που αποστέλλεται προς 

τους οικονομικούς φορείς για να συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση, δεν αναρτάται 

στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4416/2020 εξαιρείται της 

υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 

περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, η περίπτωση του 

άρθρου 32 λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση 

γ΄ της παραγράφου 2. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, 

το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο 

όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. 

Η Πρόσκληση και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

λόγω του κατεπείγοντος  αναρτώνται στην διεύθυνση: www.argostoli.gov.gr   

Πληροφορίες επί των όρων της παρούσας πρόσκλησης: 

1. Σοφία Κουστουμπάρδη (Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών), 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο sofiakobardi@gmail.com, Τηλέφωνο: 2671360182, Φαξ: 

2671022572 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

Επωνυμία: Δήμος Αργοστολίου, Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Βαλλιάνου, Πόλη: Αργοστόλι, 

Ταχυδρομικός Κωδικός: 28100, Χώρα: Ελλάδα, Κωδικός ΝUTS: EL 623, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL): www.argostoli.gov.gr   

 

 

 Αργοστόλι,    /7/2020 
 Ο  Δήμαρχος Αργοστολίου 

 
Θεόφιλος Μιχαλάτος 

 

4) να ορίσει Επιτροπή Διαπραγμάτευσης της εν λόγω Υπηρεσίας. 

5) να ορίσει ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών λόγω του κατεπειγόντως, την 4η 

Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής. 

6) να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης/των συμβάσεων. 

  

Στην συνέχεια τα Μέλη της Επιτροπής  μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  

καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά : 



901 

 

901 

 

Την πρόταση  του  Προέδρου  ψηφίζουν :  Θεόφιλος Μιχαλάτος – Μιχαλάτου  

Κρυσταλία - Σπαθής Σταύρος –  Μινέτος Διονύσιος  -Λυκούδης Διονλυσιος  &  

Γαβριελάτος Αργύρης. 
 

 Τα  Μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής  λαμβάνοντας υπόψη:  

 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Τον Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την αριθ. 136/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου 

Αργοστολίου(ΑΔΑ: ΩΔΚ446ΜΓΤΤ-ΛΤ3),  με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 2/2020 

Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος  Περιβάλλοντος & Τοπικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Αργοστολίου και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.   

 την 88/10-06-2020  ΑΔΑ : ΨΖΕΟ46ΜΓΤΤ-ΓΣΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης) 

 το 1
ο
  και 2

ο
  Πρακτικό   της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω Υπηρεσίας, όπως 

εγκρίθηκαν με την 107/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ:6ΔΛ246ΜΓΤΤ-9ΣΒ)  

 το από 1
ο 

  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν λόγω Υπηρεσίας για την 

διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ των άγονων ομάδων όπως εγκρίθηκε με την 

119/24-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΔΑ: ΩΝΥΘ46ΜΓΤΤ03ΞΝ 

 την παραπάνω εισήγηση του  Προέδρου : 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει  την ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» λόγω 

κατεπείγοντος και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 

4412/2016.   

2. Εγκρίνει την  αριθ. 4/2020 μελέτη  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής και 

Οικονομικής Ανάπτυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής για την παροχή της 

υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»,συνολικού προϋπολογισμού  με Φ.Π.Α  

63.000,00 € . 

2.Καθορίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης.  

3.Καθορίζει στο σύνολό τους ,  τους  παραπάνω  όρους της Πρόσκλησης 

συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

4.Ορίζει την  Επιτροπή  Διαπραγμάτευσης της   Υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 



902 

 

902 

 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» 

όπως παρακάτω :  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

α. Δανελάτος Σπυρίδων, μόνιμος υπάλληλος, Τ.Ε Τεχνολόγων Μηχανολόγων 

Μηχανικών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

β. Παυλάτος Σίμων μόνιμος υπάλληλος, Δ. Ε Διοικητικών, Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών.  

γ. Παπαδάτος Γιώργος, Ι Δ Α Χ  υπάλληλος Δ.Ε. Τεχνικό, Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

α. Μπενετάτου Ελένη, μόνιμη υπάλληλος, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

β. Στεφανίτση Ευαγγελία, μόνιμη υπάλληλος, Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού, Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών. 

γ. Παπαχρήστου Αδαμαντία, Ι Δ Α Χ υπάλληλος, Δ.Ε. Διοικητικών, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Δανελάτος Σπυρίδων  με αναπληρώτρια την κ. 

Μπενετάτου Ελένη . 

 

5.Ορίζει ως  Ημερομηνία  Αποσφράγισης Προσφορών την    4  /08/2020 .  

6.Εξουσιοδεί  τον Δήμαρχο  για την υπογραφή της σύμβασης/των συμβάσεων. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                                ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                         

                                                                                                                           ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        

                                                                                                                      ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

                                                                                                                  ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

                                                                                                                   ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                           

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Δήμαρχος Αργοστολίου 

 
 
 
 
 
 
 
 


