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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  24 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  1η  Αυγούστου   2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   231 / 2018                                                                       Α∆Α: ΩΘΙ2ΩΕ5-Λ2Λ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   
θεµάτων    που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  1  η  Αυγούστου   του έτους 2018, ηµέρα   Τετάρτη      και ώρα  
12:00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  20041/ 27-07-2018   
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι   (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                
2.  Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                  ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                       Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                        
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                            Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                  
5.   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                         Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                     
6. Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  
θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 
του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των    παρακάτω θεµάτων     εκτός ηµερήσιας διάταξης µε 
θέµα:  
1. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
2.Ανάκληση της  225/24-07-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής  ( εφαρµογή του  άρθρου  203 του Ν 4555-19-07-2018) 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν    τα θέµατα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ   και να εισαχθούν     προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι (6) 
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Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ   το παρακάτω θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και 
λήψη απόφασης .   
1. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
2.Ανάκληση της  225/24-07-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής  ( εφαρµογή του  άρθρου  203 του Ν 4555-19-07-2018) 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  232  / 2018                                                                        Α∆Α: 6ΥΨΥΩΕ5-ΤΣΒ                                                      
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
                                                                    
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  1ο θέµα εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης(εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την  231 /2018 απόφαση (Α∆Α: ΩΘΙ2ΩΕ5-Λ2Λ)   : «Έγκριση απόδοσης 
λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  Υπαλλήλου για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ.»  έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την  από 30-07-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  ΧΕΠ 
1680Β/2018 του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονυσίου Τσιλιµιδού     που έχει εκδοθεί µε την  
226/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                    β) ∆ικαιολογητικά δαπανών. 
                    γ) το αριθ. 360/27-07-2018 Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ. 1680Β/2018) 
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:        TΣΙΛΙΜΙ∆ΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Αριθ. Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής:           226/2018 
 
1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Α   ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ          ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓ.    ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
1 Κ.&Γ. ∆ΡΑΚΑΤΟΣ Ο.Ε. (ΚΤΕΟ) 18229/26-07-2018                          60,00                    60,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Αριθ.γραµµατίου Είσπραξης360/27-07-2018,ποσού 190,00 €(εκατόν ενενήντα ευρώ) 
3.ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Aργοστόλι 30/07/2018 
Για την Οικονοµική Επιτροπή :   
Ο Υπάλληλος 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν :  Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  226/2018 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε 0  κ. Τσιλιµιδός ∆ιονύσιος       για την απόδοση του λογαριασµού της  και 
την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1680B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού  250,00  € για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο  .           
2. Απαλλάσσει τον κ.  Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο    από  υπόλογο του  συνολικού  ποσού των  
 250,00  €  τα οποία διατέθηκαν από τον Κ.Α 20.6323 µε τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κλπ». 
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για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6828  & 
ΚΗΗ 6827 .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   233   / 2018                                                                         Α∆Α: 6ΓΨΗΩΕ5-ΤΟΙ 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της  225/24-07-2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής  ( εφαρµογή του  άρθρου  203 
του Ν 4555-19-07-2018) 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   θέτει υπόψη των 
Μελών της Επιτροπής το  2 o θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης : «Ανάκληση της  225/24-07-2018 απόφασης 
Οικονοµικής Επιτροπής  ( εφαρµογή του  άρθρου  203 του Ν 4555-19-07-2018)», 
 (εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την   231 /2018 απόφαση (Α∆Α : ΩΘΙ2ΩΕ5-Λ2Λ )    θέτει υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:                                               
 
Με το άρθρο 203 του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου 4555/19-07-2018  του Προγράµµατος “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, 
απονέµεται στον ∆ήµαρχο η αρµοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που 
εγγράφονται µε αναµόρφωση).  
 Ορίζεται επίσης ρητά ότι, για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση 
συλλογικού οργάνου, παρά µόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη 
εξειδίκευση της πίστωσης.  
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του ∆ηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη 
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 
προϋπολογισµού, Οπότε, εν προκειµένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, πριν τη 
διάθεση της πίστωσης από το ∆ήµαρχο. 
 
Τέλος, αντικαθίσταται η περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 µε την οποία αποτελούσε αρµοδιότητα 
της Οικονοµικής επιτροπής η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων και προστίθεται µε την 
αντικατάσταση αυτή στις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής και η λήψη απόφασης για απευθείας 
ανάθεση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις καθώς και η λήψη απόφασης για µία και µόνο τροποποίηση έως 5% του φυσικού ή οικονοµικού 
αντικειµένου συµβάσεων ποσού έως 120.000,00  ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
Επειδή   τις 24-07-2018 η Επιτροπή µας µε την 225/2018 απόφασή της προέβη στην έγκριση δαπανών και την 
διάθεση πιστώσεων που η αρµοδιότητα αυτή από 19-07-2018  ανήκει πλέον στο ∆ήµαρχο , καλείστε για την 
ανάκληση της εν λόγω απόφασης.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

                    Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 
                   Και αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 225/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 το άρθρο 203 του Ν 4555/2018  
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ανακαλεί την 225 /24-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  εγκρίθηκαν οι παρακάτω 
δαπάνες και διατέθηκαν οι αντίστοιχες      πιστώσεις      σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  
εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α Υπόλοιπο 

589 18/07/2018 1.988,96 
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 
φωταγωγήσεων 10. 6691 11,04 



 785 

590 19/07/2018 167,40 

Μίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων (δασική πυρκαγια από 14-07-2018- απόφαση 
Οικ. Επιτροπής 215/17-07-2018) 70.6275.10 10.353,70 

591 19/07/2018 12.400,00 

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου[ΑΡΙΘ. 77/16257/19-07-2018 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 61.7135.03 2.600,00 

592 20/07/2018 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΖΟΛΩΝ 35.6262.18 16.423,70 

595 23/07/2018 310,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά (προµήθεια 3 σαρωτών). 10.7134.00 2.995,00 

596 23/7/2018 255,07 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 20. 6323 1.233,93 

597 23/7/2018 540,87 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 20. 6672 7.459,13 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   234 / 2018                                                                             Α∆Α: ΩΩΥ0ΩΕ5-8ΜΕ 
ΘΕΜΑ : Εντολή κατάθεσης µηνυτήριας  αναφοράς  και  διενέργειας  λοιπών νοµικών, διοικητικών  και 
δικονοµικών ενεργειών  σε  σχέση µε  την  υπόθεση  κληρονοµιάς  Σπυρογεράσιµου  Τυπάλδου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  στην συνέχεια  της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης :« Εντολή κατάθεσης µηνυτήριας  αναφοράς  και  διενέργειας  λοιπών νοµικών, διοικητικών  
και δικονοµικών ενεργειών  σε  σχέση µε  την  υπόθεση  κληρονοµιάς  Σπυρογεράσιµου  Τυπάλδου» θέτει 
υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  20407 /1-08-2018 εισήγηση της η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
            Με την υπ’ αριθ. 329/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο ∆ήµος µας αποφάσισε τη σύνταξη και 
κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής περί ερµηνείας δήλωσης βούλησης διαθέτη επί του αρµοδίου δικαστηρίου 
καθώς και τη διενέργεια νοµικών ελέγχων επί κληρονοµικών ζητηµάτων σχετιζοµένων µε τα δικαιώµατα του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ενώπιον των αρµοδίων αρχών.  Είχε δε χορηγήσει τη σχετική εντολή για τα ανωτέρω, λόγω 
της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και της εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που απαιτείται, στα 
συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία «Κωνσταντίνος Μ. Πετούµενος και ∆ηµήτρης Κ. Μηχιώτης (KMPLaw)».  
            Σε συνέχεια των παραπάνω, τα ως άνω συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία κατά το νοµικό έλεγχο επί 
εταιρικών ζητηµάτων για δικαστηριακή χρήση για την περίοδο 1993 έως και σήµερα, διαπίστωσαν νοµικά 
ζητήµατα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές και εισηγούνται, κατόπιν 
συνεννόησης µε τη Νοµική Υπηρεσία   του   ∆ήµου,  όπως   ο  ∆ήµος  Κεφαλλονιάς  προβεί   άµεσα  σε 
δικονοµικές, νοµικές και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται προς διασφάλιση των εννόµων συµφερόντων του. 
Ειδικότερα προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
            -Άµεση σύνταξη και κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές προς διερεύνηση 
τυχόν στοιχειοθέτησης/τέλεσης ποινικών αδικηµάτων. 
            -Άµεση σύνταξη και επίδοση εξωδίκου, µε το οποίο θα ζητείται από την εταιρεία «Ξενοδοχειακές και 
Τουριστικές Επιχειρήσεις Σικυών Μπητς ΑΕ» η διάθεση/γνωστοποίηση στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς µιας σειράς 
σχετικών εταιρικών εγγράφων, οικονοµικών στοιχείων και συγκεκριµένων πληροφοριών. 
          -Άµεση σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων έκδοσης εισαγγελικών παραγγελιών προς τις εµπλεκόµενες 
αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες για τη χορήγηση στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς σχετικών εγγράφων, οικονοµικών και 
λοιπών σχετιζόµενων έγγραφων στοιχείων.  
           -Σύνταξη και κατάθεση συµπληρωµατικών, διευκρινιστικών, υποστηρικτικών υποµνηµάτων (όσων 
χρειαστεί) στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες θα επιληφθούν της ως άνω κατατεθείσας µηνυτήριας 
αναφοράς, ανάλογα µε τα πρόσθετα εταιρικά έγγραφα, οικονοµικά στοιχεία και λοιπές σχετικές πληροφορίες που 
θα τίθενται υπόψη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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           -∆ιαρκής παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων για την πορεία ερευνών τυχόν ασκηθεισών από τρίτα 
µέρη σχετιζοµένων µε την υπόθεση µηνυτήριων αναφορών.  
            -Άµεση κωδικοποίηση και διαµόρφωση σύνοψης, συνδυαστικά, του συνόλου των ευρηµάτων και 
διαπιστώσεων που επισηµάνθηκαν κατά τα τρία προηγούµενα στάδια νοµικών µελετών και δικονοµικών 
ενεργειών, προς διευκόλυνση του έργου των αρµοδίων Εισαγγελικών Αρχών.  
           -∆ιαρκείς συνεννοήσεις και συντονισµός νοµικού χειρισµού της υπόθεσης      µεταξύ     του    ∆ήµου   
Κεφαλλονιάς     και     των    αρµοδίως  
εµπλεκοµένων φορέων και υπηρεσιών (Υπουργείο Οικονοµικών και Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου κ.λ.π.).  
             Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά εξουσιοδοτώντας τα 
συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία «Κωνσταντίνος Μ. Πετούµενος και ∆ηµήτρης  Κ. Μηχιώτης» για τις 
παραπάνω δικονοµικές, νοµικές και λοιπές ενέργειες.     
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Μινέτος, στην τοποθέτησή του σηµείωσε ότι η συγκεκριµένη υπόθεση της περιβόητης δωρεάς 
Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου στη Συκιά Κορινθίας εξακολουθεί να είναι θολή και αδιευκρίνιστη κατά το µέρος που 
αφορά τους χειρισµούς της ∆ηµοτικής Αρχής για την διεκδίκηση των συµφερόντων του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 
Καλούµαστε για ακόµη µια φορά να ψηφίσουµε την διάθεση χρηµάτων στο συγκεκριµένο δικηγορικό γραφείο 
που η ∆ηµοτική Αρχή επέλεξε να χειριστεί την υπόθεση, χωρίς να είναι ξεκάθαρο πού ακριβώς στοχεύουµε. 
Μέχρι τώρα, το συγκεκριµένο δικηγορικό γραφείο έχει λάβει πλέον των 20.000 ευρώ, αλλά εγώ προσωπικά ως 
δηµοτικός σύµβουλος δεν γνωρίζω τι δουλεία έχει κάνει και τι κείµενα, δικόγραφα και µελέτες σχετικά µε την 
υπόθεση έχει παραδώσει στη ∆ηµοτική Αρχή. ∆εν γνωρίζω το περιεχόµενο των παραδοτέων. 
Αν χρειαστεί να εξηγήσω σε έναν ∆ηµότη του νησιού µας - ο οποίος εν τέλει είναι αυτός που πληρώνει το 
συγκεκριµένο δικηγορικό γραφείο - τί έχουµε καταφέρει µέχρι σήµερα και που στοχεύουµε, δεν θα µπορέσω. 
Υπάρχει ένα πέπλο µυστηρίου που καλύπτει την υπόθεση µε το πρόσχηµα ότι δεν πρέπει να µαθαίνει η 
αντίπαλη πλευρά τις κινήσεις του ∆ήµου. Έτσι η ∆ηµοτική Αρχή επιλέγει να µην ενηµερώνει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την ουσία των χειρισµών της στο κορυφαίο αυτό θέµα. 
Το συγκεκριµένο επιχείρηµα είναι έωλο γιατί η αντίπαλη πλευρά, από τη πρώτη στιγµή που ανακινήθηκε το 
ζήτηµα έχει προετοιµαστεί να αντιµετωπίσει ακόµη και το χειρότερο σενάριο που ενδεχοµένως θα προκύψει. 
Εποµένως, η ανάγκη για µυστικότητα που επικαλείται η ∆ηµοτική Αρχή είναι άτοπη. Αντίθετα, όπως υποστήριξε 
η παράταξή µας, από την πρώτη στιγµή ο ∆ήµος έπρεπε µε απόλυτη διαφάνεια να δηµοσιοποιήσει το θέµα και 
να ζητήσει τη συνδροµή των Εισαγγελικών και φορολογικών Αρχών. 
Κάθε φορά, καλούµαστε να ψηφίσουµε την απόδοση νέων αµοιβών για το ∆ικηγορικό γραφείο χωρίς να 
γνωρίζουµε τι ακριβώς πληρώνουµε. Ο χρόνος περνάει και η αντίπαλη πλευρά καρπώνεται τα κέρδη που 
υπάρχουν από το ξενοδοχείο και έχει χρόνο να διαµορφώνει τα έξοδα του ξενοδοχείου κατά τον τρόπο που αυτή 
θέλει χωρίς καµία παρέµβαση από το ∆ήµο. Ενώ στο Booking.com, το ξενοδοχείο δείχνει να έχει υψηλές 
πληρότητες και υψηλές τιµές ανά διανυκτέρευση, γεγονός που δείχνει ότι πάει καλά, τι θα πούµε αν στο 
ισολογισµό παρουσιάσει ζηµιές ή µόνο οριακά κέρδη από τη στιγµή που δεν επιτηρούµε και δεν κάνουµε έλεγχο 
επί της ουσίας; 
Επίσης, δεν γνωρίζουµε αν µέχρι σήµερα η ∆ηµοτική Αρχή έχει διευκρινίσει αν οι φερόµενοι ιδιοκτήτες είναι 
όντως συγγενικά πρόσωπα του αείµνηστου  Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου ή πρόκειται για συνωνυµία ή κάτι άλλο; 
Στο συγκεκριµένο θέµα λοιπόν, θα ψηφίσω «Παρών», όχι γιατί δεν πρέπει να γίνουν ενέργειες για την διεκδίκηση 
της περιουσίας του ∆ήµου. Το αντίθετο, έπρεπε να έχουν γίνει από χρόνια. Αλλά γιατί διαφωνώ µε τους µέχρι 
τώρα χειρισµούς της ∆ηµοτικής Αρχής, µε τη µυστικότητα, την έλλειψη ενηµέρωσης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
την αδράνεια που υπάρχει από το έτος 2011. Η παράταξή µας δε, θα τοποθετηθεί αναλυτικά επί του θέµατος 
όταν αυτό έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα προσδιορίσει µε ακρίβεια ποιες ενέργειες έπρεπε να έχουν γίνει 
για την διαφύλαξη των συµφερόντων του ∆ήµου. 
 
Στην συνέχεια η κ. Χριστοφοράτου αναφέρει τα παρακάτω:  
∆ιαφωνώ απόλυτα ότι ένα πέπλο µυστικότητας ή ένα θολό τοπίο καλύπτει τους χειρισµούς σε σχέση µε 
την υπόθεση. Από την πρώτη στιγµή που έγινε γνωστή η υπόθεση αυτή τον Ιανουάριο του 2016 δεν πέρασε µέρα 
που ο ∆ήµος να µην έχει ασχοληθεί µε την υπόθεση, η οποία η αλήθεια είναι ότι µέχρι τότε βρισκόταν ξεχασµένη 
σε ένα συρτάρι. ∆εν υποστηρίζω ότι αυτό έγινε επίτηδες. Πιθανόν δεν εκτιµήθηκε σωστά η αξία του 
περιουσιακού στοιχείου, η σοβαρότητα του θέµατος ή υπήρχε άγνοια ως προς τους ενδεδειγµένους χειρισµούς. 
Σίγουρα πάντως και σε κάθε περίπτωση είναι ένα περιουσιακό στοιχείο και µία νοµική εκκρεµότητα η οποία δεν 
παραδόθηκε στο ∆ήµο Κεφαλονιάς κατά την 1.1.2011. Υποστηρίζετε ότι µέχρι σήµερα έχουν πληρωθεί πολλά 
χρήµατα σε αµοιβές. ∆υστυχώς φοβάµαι ότι θα πληρωθούν πολύ περισσότερο και θα χρειαστεί να δαπανηθεί 
πολύς χρόνος ακόµη καθώς λόγω της µεγάλης αδράνειας που έχει υπάρξει για την υπόθεση από το έτος 1993 
έχουν αποδυναµωθεί τα µέσα άµυνας του ∆ήµου ή πιθανόν ακόµη και να έχουν παραγραφεί αξιώσεις. Συνέπεια 
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επίσης της αδράνειας είναι ότι ο ∆ήµος µας αυτή τη στιγµή βρίσκεται στην πραγµατικότητα στο µηδέν πλην όµως 
µε µία σειρά ενεργειών που έχουν γίνει και θα γίνουν διεκδικεί το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Το δικηγορικό 
γραφείο που έχει αναλάβει την υπόθεση τη χειρίζεται µε εξαιρετική σοβαρότητα και προσοχή και βρίσκεται 
διαρκώς σε συνεννόηση µε τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. Είναι πάγια πεποίθηση των χειριζόµενων την 
υπόθεση  δικηγόρων και αποτελεί ζήτηµα τακτικής και νοµικών χειρισµών το να µην δηµοσιοποιούνται οι νοµικές 
κινήσεις. Στη συνάντηση που έγινε σε επίπεδο επικεφαλής συνδυασµών, στην οποία µε πρωτοβουλία της 
Α/∆ηµάρχου και δική µου επιχειρήθηκε να γίνει αναλυτικότατη ενηµέρωση πλην όµως πριν ακόµη την έξοδο από 
το Γραφείο του ∆ηµάρχου κάθε συζήτηση που έγινε εκεί µεταφέρθηκε και δηµοσιοποιήθηκε 
παντελώς διαστρεβλωµένη. Μέρος των νοµικών χειρισµών, πέρα των αγωγών, είναι και η εν λόγω µηνυτήρια 
αναφορά που θα αποτελέσει την αφορµή να εξεταστούν από τους αρµόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς τυχόν 
ευθύνες που προκλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις αιρετών, πολιτικών οργάνων, υπηρεσιακών παραγόντων 
καθώς και τρίτων προσώπων εµπλεκοµένων µε την υπόθεση εφόσον βεβαίως οι πράξεις αυτές ή οι παραλείψεις 
υπάρχουν και έχουν επιζήµιες συνέπιες για τα συµφέροντα του ∆ήµου. 
 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
Την αριθ. 20407 / 1-08-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.  Ο  ∆ήµος  Κεφαλλονιάς  προβεί   άµεσα  σε δικονοµικές, νοµικές και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται προς 
διασφάλιση των εννόµων συµφερόντων του και ειδικότερα :  
 
            -Άµεση σύνταξη και κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές προς διερεύνηση 
τυχόν στοιχειοθέτησης/τέλεσης ποινικών αδικηµάτων. 
            -Άµεση σύνταξη και επίδοση εξωδίκου, µε το οποίο θα ζητείται από την εταιρεία «Ξενοδοχειακές και 
Τουριστικές Επιχειρήσεις Σικυών Μπητς ΑΕ» η διάθεση/γνωστοποίηση στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς µιας σειράς 
σχετικών εταιρικών εγγράφων, οικονοµικών στοιχείων και συγκεκριµένων πληροφοριών. 
          -Άµεση σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων έκδοσης εισαγγελικών παραγγελιών προς τις εµπλεκόµενες 
αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες για τη χορήγηση στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς σχετικών εγγράφων, οικονοµικών και 
λοιπών σχετιζόµενων έγγραφων στοιχείων.  
           -Σύνταξη και κατάθεση συµπληρωµατικών, διευκρινιστικών, υποστηρικτικών υποµνηµάτων (όσων 
χρειαστεί) στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες θα επιληφθούν της ως άνω κατατεθείσας µηνυτήριας 
αναφοράς, ανάλογα µε τα πρόσθετα εταιρικά έγγραφα, οικονοµικά στοιχεία και λοιπές σχετικές πληροφορίες 
που θα τίθενται υπόψη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
           -∆ιαρκής παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων για την πορεία ερευνών τυχόν ασκηθεισών από τρίτα 
µέρη σχετιζοµένων µε την υπόθεση µηνυτήριων αναφορών.  
            -Άµεση κωδικοποίηση και διαµόρφωση σύνοψης, συνδυαστικά, του συνόλου των ευρηµάτων και 
διαπιστώσεων που επισηµάνθηκαν κατά τα τρία προηγούµενα στάδια νοµικών µελετών και δικονοµικών 
ενεργειών, προς διευκόλυνση του έργου των αρµοδίων Εισαγγελικών Αρχών.  
           -∆ιαρκείς συνεννοήσεις και συντονισµός νοµικού χειρισµού της υπόθεσης      µεταξύ     του    ∆ήµου   
Κεφαλλονιάς     και     των    αρµοδίως εµπλεκοµένων φορέων και υπηρεσιών (Υπουργείο Οικονοµικών και 
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου κ.λ.π.).  
2. Εξουσιοδοτεί  τα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία «Κωνσταντίνος Μ. Πετούµενος και ∆ηµήτρης Κ. 
Μηχιώτης (KMPLaw)». για τις παραπάνω δικονοµικές, νοµικές και λοιπές ενέργειες.     
3) Η αµοιβή της παραπάνω δικηγορικής εταιρίας θα οριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    235   / 2018                                                             Α∆Α: 6Υ2ΕΩΕ5-ΘΓΠ     
ΘΕΜΑ: Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για 
επέκταση ΦΟΠ»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 20351 /31-08-2018  εισήγηση του που έχει ως 
εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού  
325,48 € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παγουλάτο Κωνσταντίνο     για την επέκταση ΦΟΠ στον 
Χαµόλακο Πυλάρου σύµφωνα µε την αρίθ. 231 /2018 απόφαση ∆.Σ   και αναλυτικά : 
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ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 325,48  €         ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Παγουλάτο Κωνσταντίνο )    20.7325.02 (231/2018  
                                                                                                                             απόφ. ∆.Σ ) 
Με συνηµµένα : α)αίτηµα  ανάληψης δαπάνης 
                          β)  Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης.(20346/31-07-2018) 
                          γ) την  231/2018  απόφαση ∆.Σ. 
                          δ) εισήγηση Οικ. Υπηρεσίας 
                         ε) συνηµµένα ΦΟΠ  
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 
όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 
ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 
δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 
λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 
παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 
ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 
των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 
ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 
οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 
κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του 
∆ήµου κ. Κωνσταντίνο Παγουλάτο        ποσού 325,48   € από τον Κ.Α 20.7325.02  για επέκταση του δικτύου 
ΦΟΠ  στην ∆.Ε Πυλάρου θέση ΧΑΜΟΛΑΚΟΣ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 

                    Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το 237/2018  αίτηµα 
3) την µε αρίθµ. πρωτ. 20346/2018   απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης    
3) την  231/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
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3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητας της δαπάνης συνολικού ποσού  325,48 €  για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην ∆. 
Ε Πυλάρου θέση ΧΑΜΟΛΑΚΟΣ  σύµφωνα µε την  231 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 325,48  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α  20. 7325.02 µε τίτλο « Επέκταση ΦΟΠ.». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Παγουλάτο 
Κωνσταντίνο    συνολικού  ποσού 325,48  € από τον Κ.Α 20. 7325.02 για την επέκταση ΦΟΠ στην ∆. Ε Πυλάρου 
θέση ΧΑΜΟΛΑΚΟΣ  σύµφωνα µε την  231 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   1/08/2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    236 / 2018                                                                     Α∆Α: 6ΞΗΛΩΕ5-ΟΙ2 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 

χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Σάµης.                                                                                                                        
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος  Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιος οποίος 
εισηγούµενος  το   5ο   θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : « Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού  
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»  έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  226  /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η 

εκτέλεση διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό     για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Σάµης, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν 

λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως 
ορίζονται στο Άρθρο 2  παρ. 1 περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονοµικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή 
νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και 
των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προµήθειας των 
προϊόντων της παρούσης. 
Αναλυτικότερα δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς 
σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 
παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο 
διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ., επί της οδού 
Λ.βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, το αργότερο µέχρι και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
δηλαδή την δηλαδή την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.µ..  
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ∆ευτέρα 
20/08/2018 και ώρα 15:00 µ.µ. είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να 
πρωτοκολληθεί φάκελός της.  
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∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την ∆ευτέρα 
20Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να 
αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα 
προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος µέσα.  
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
ανωτέρω προθεσµία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 21 
Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. 
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη 
της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του 
Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που 
αναφέρονται στη συνέχεια.  
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής 
στο διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση 
που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος 
εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι 
στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του 
διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε 
περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, 
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.  
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους 
όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984(Α΄188). Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο 
αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), 
στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  
γ. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  

 
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
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α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος 
περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής 
(αρ.93 του Ν.4412/16).  
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος 
περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Γ. 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (αρ.94 του Ν.4412/16) .  
 
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
παρόντος παραρτήµατος (αρ.95 του Ν.4412/16) .  

 
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

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

Α.  Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία :   

1.  αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος 
ισχύος της προσφοράς (120 ηµέρες)   

2.  δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 
οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.   

3.  δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
Η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου (δεν 
χρειάζεται γνήσιο της υπογραφής) της εταιρείας και θα αναφέρονται σαφώς τα έγραφα 
νοµιµοποίησης της εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή καταστατικό εταιρείας ή πληρεξούσιο κ.λπ.) 
 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφουν :  

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε 
µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

Β.   Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) που παρέχεται από την αναθέτουσας αρχή και  
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΤΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των 
οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και 
παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των 
άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.  
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 
15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου σε δύο 
µορφές αρχείου Αρχείο PDF, αναρτηµένο µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης & Αρχείο doc (σε 
επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης για τη διευκόλυνση των 
οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα 
αρχή σε έντυπη µορφή.  
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας (Παράρτηµα Ε) είναι οι εξής:  
 
1. Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους 
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες). Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
 
2. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β 
του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  
 
3. Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή να µη 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆).  

 
Η Αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι 
σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
 

4. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 
του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)  
 
5. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 
του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)  
 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Β.3, Β.4 & Β.5 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι 
που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα 
αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις των 
παραπάνω περιπτώσεων Β.1, Β.2, Β.3 , Β.4 & Β.5. 
 
Σηµείωση: ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό 
για την καταβολή τους. 
 

Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  
-Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συµπληρώνονται από τον 
οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή και σύµφωνα µε 
τα απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆  
- Το µέρος ΙΙ.Α συµπληρώνεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς  
-Το µέρος ΙΙ.Β συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς  
-Το µέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης  

-Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
κατά νόµο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 
Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 
δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόµο υπόχρεων προς υπογραφή 
του. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννοµες συνέπειες της 
ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. 
 
 

Επισηµαίνεται ότι :  
-Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥ∆.  
-Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί για 
κάθε φορέα –µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.  
 
- Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε 



 793 

όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆.  

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

 

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

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

To ΤΕΥ∆ που θα υποβληθούν µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση 
της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆Σ έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
και σε αυτή τη πρώτη φάση του διαγωνισµού δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων ανακηρυχθεί προσωρινός 
µειοδότης τότε θα ζητηθούν εκ νέου οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις µε βεβαίωση γνήσιου της 
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και ηµεροµηνία µετά τη κλήση για προσκόµιση 
δικαιολογητικών (άρθρο 12). 
 

Γ.  Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό 
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.   

∆.  Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του 
δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συµµετοχής του στο 
διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 
υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες 
διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό.  
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε 
περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση 
των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:  

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,  
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα 
αναφέρονται ονοµαστικά,  
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης 
στην εκτέλεση της προµήθειας,  
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iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού  νοµίµου 
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το 
διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,  
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,  
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και 
εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,  
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,  
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα 
διακήρυξη διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την προµήθεια που 
προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση 
αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή,  
ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 
υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύµβασης.   

Ε.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ) :  

α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 
τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από 
το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει 
στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  
α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας 
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 
εταιρείας.  
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα :  
α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας 
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία 
τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.  
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 
ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,  αυτό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 
ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 
πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

4. Για φυσικά πρόσωπα:  
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.  
   

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

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

 

∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών 
που να συνδέεται µε το κριτήριο της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή άλλης απόδειξης επαγγελµατικής 
ικανότητας 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.  
Στο φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν 
επί ποινή αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Γ.  
Στα περιεχόµενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 
οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωµένων επιτρεπόµενων αποκλίσεων διαστάσεων) 
ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, 
απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 54  του Ν. 4412/2016. 
Για την προσκόµιση των πιστοποιητικών των προτύπων ποιότητας που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική 
Έκθεση ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναµων πιστοποιητικών αποδεδειγµένα. 
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα 
στοιχεία που φέρει και ο κύριος φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, η τιµή 
του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν ποσοστά έκπτωσης συνολικά ανά  
ΟΜΑ∆Α ειδών επί των συνολικών τιµών µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου 
που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή, προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία 
σύµβασης) στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 

 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανά ΟΜΑ∆Α (για µία εκ των 
τριών Οµάδων ή και για τις δύο/τρεις Οµάδες) επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως 
αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης),  για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει 
τελικά να προµηθεύσει το  συνόλο των ειδών (Οµάδα Α ή Οµάδα Β ή Οµάδα Γ και τις δύο/τρεις) της παρούσας 
προµήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η 
συνολική  προσφορά του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του Ενδεικτικού 
προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, 
δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της οριστικής  παράδοσης και τοποθέτησης των προς προµήθεια ειδών 
και την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 
όρους της σύµβασης.  
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια 
ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής 
Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε είδους της 
προµήθειας χωρίς ωστόσο οι επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση 
της προσφοράς του η οποία γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού 
εκτιµώµενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ για κάθε ΟΜΑ∆Α ξεχωριστά. 
6)  Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς.  Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς 
κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της 
προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών που 
υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήµατος για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για 
τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 
προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  
 
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 
ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη 
τέσσερις (4) µήνες).  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 
διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 
προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν 
γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα 
που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

• Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

• Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και 
"Οικονοµική Προσφορά".  

• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής.  

• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 
δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

• Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 
φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από 
τα prospectus).  

• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη.  

• Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον 
δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση 
των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό  

α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης 
της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί 
αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε 
σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 
παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα 
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, 
διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 
ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, 
ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που 
θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων 
ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 
δηµόσιας σύµβασης.  
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη 
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα 
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 
αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά 
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί 
ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση 
ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης 
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016.  
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων 
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οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε 
αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  
στ) Προσφορά υπό αίρεση.  
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία 
θέτει όρο αναπροσαρµογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης . 
η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση 
ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά. 
θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται είναι 
µικρότερη των 120 ηµερών. 
ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον 
προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο 
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 
73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού 
µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις 
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης. 

 
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. 
και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
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(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
Επίσης  
Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :  
Εφόσον έχουν συµµετάσχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 πε. 
δδ του Ν. 4412/2016 , απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για 
το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή . 
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 
κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και 
το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή 
µικρότερη. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρακάτω.  

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες  κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ µόνον, καθώς δεν 
προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 
του Ν.4412/16.  

2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων 
και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 
επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

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

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 

• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

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

• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

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

• Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  

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

• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωµής.  

• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στην παρούσα ΓΣΥ.  
 
16. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. 
17. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι 
ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόµενα που δεν µπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα 
αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) µπορούν να 
αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά 
φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης. Οι προθεσµίες που συντρέχουν 
στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστηµα εξήντα (30) ηµερών. Στο διάστηµα αυτό ισχύος 
συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος που υποχρεούται ο ανάδοχος να παραδόσει τα είδη στον φυσικό τους χώρο καθώς 
και η προθεσµία σύνταξης από την Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η 
υποχρέωση αυτή ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου 
Νόµου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της 
σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί 
τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
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6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το 
αρµόδιο όργανο.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

7. Η παραλαβή της προµήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέτα 
την παράδοση των ειδών στο φυσικό τους χώρος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η 
νοµοθεσία.  
8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται µακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Για την παρούσα σύµβαση προβλέπεται ο ποιοτικός 
έλεγχος να γίνει: 

α) Με µακροσκοπική εξέταση από τον επικεφαλής του ειδικού συνεργείου Παιδικών χαρών του ∆ήµου.  
9. Μετά την µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό,  
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης,  
γ) να απορρίψει το υλικό. 

 
10. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για 
το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής 
τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής οργάνου, το υλικό 
µπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που 
διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και 
αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.  
11. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής 
παραλαβής είναι δυνητική.  
12. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
προµηθευτή.  
13. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο χρόνο ολοκλήρωσης της παράδοσης, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα 
υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 
προµηθευτή.  
14. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση 
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το 
άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεταιπριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται για το σύνολο των 
ειδών, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει µε την καταβολή του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών.  
 
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 

 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γωνµοδοτικό όργανο  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 
3.Όπως προβλέπεται από το νοµικό πλαίσιο του χρηµατοδοτικού Προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το 
οποίο καλύπτει µέρος των δαπανών για συγκεκριµένα είδη προµηθειών τα οποία καταγράφονται σε 
ειδικό Πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης Ι Τεχνικές Προδιαγραφές Α/ Γενικά Στοιχεία, πρέπει να ακολουθηθεί 
η παρακάτω διαδικασία (ΥΑ  Αρ. Πρωτ. 4748/20.2.2018) 
Α) Μετά την ένταξη της δράσης στο «Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», ο ∆ήµος υποβάλλει αίτηµα 
χρηµατοδότησης στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 
που αφορά σε δαπάνες της εγκεκριµένης δράσης , το οποίο αίτηµα συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (π.χ. σύµβαση, τιµολόγιο, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής) όπως αυτά θα 
εξειδικεύονται στην πρόσκληση. 
Β) Η ανωτέρω διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού ελέγξει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, αποστέλλει αίτηµα εκταµίευσης προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την 
πληρωµή των δικαιούχων του προγράµµατος µέσω του ειδικού λογαριασµού που συστάθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης. 
Γ) Από τις πιστώσεις υπέρ του ∆ήµου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων πραγµατοποιούνται οι 
πληρωµές του αναδόχου που αφορούν στα είδη τα οποία εντάσσονται στις επιλέξιµες δαπάνες του 
προγράµµατος. 
∆) Αφού απορροφηθούν οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα επιλέξιµα είδη της προµήθειας, µετά 
εκταµιεύονται οι αµοιβές του αναδόχου που αφορούν στα µη επιλέξιµα είδη της προµήθειας τα οποία 
καλύπτονται από ιδίους πόρους του ∆ήµου. 
Για την άρτια εκτέλεση του προγράµµατος από  τις διαφορετικές πηγές χρηµατοδότησης των 
προµηθειών και καθώς η ΥΑ 4748/20.2.2018 ρητώς προβλέπει ότι πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι 
πόροι του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν οι πόροι των 
υπολοίπων πηγών χρηµατοδότησης του ∆ήµου, ο ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστό παραστατικό για τα 
είδη που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ και ξεχωριστό παραστατικό για τα είδη 
που χρηµατοδοτούνται από ιδίους πόρους του ∆ήµου, σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα: 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α 

α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξοπλισµού Ποσότητα Πηγή 
Χρηµατοδότησης 

1 Τραµπάλα Παίδων – Ξύλινη ∆ιθέσια 2 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

2 Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων) 1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

3 Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων) 1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

4 Κούνια µεταλλική 2 θέσεων (παίδων) 1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

5 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, αναρριχήσεις, σκάλα, 
πατάρια) 

1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΣΚΑΛΑ-
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) 

1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

8 Ελατήριο τραµπάλα νηπίων 1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 
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9 Αίθριο –Σπιτάκι Επιτραπέζιων παιχνιδιών(νηπίων-
παίδων) 

1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

10 Παιχνίδι Λογικής 1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

11 Πολυθεσικός πάγκος οµαδικών παιχνιδιών µε σκίαστρα 1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

12 ∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ (τ.µ.) 460 Ιδίοι Πόροι 

13 Κόλλα δαπέδου (kg) 200 Ιδίοι Πόροι 

14 Ξύλινη Περίφραξη - πολύχρωµη 135 Ιδίοι Πόροι 

15 Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωµατιστή 3 Ιδίοι Πόροι 

16 Κάδοι απορριµµάτων 6 Ιδίοι Πόροι 

17 Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών 5 Ιδίοι Πόροι 

 
 
ΟΜΑ∆Α Β 
 

α/α Περιγραφή Εξοπλισµού-υλικών Ποσότητα Πηγή 
Χρηµατοδότησης 

18 Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά  5 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

19 Προβολείς LED 30W µε τα απαιτούµενα υλικά 2 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

 
 
ΟΜΑ∆Α Γ 

α/α Περιγραφή Εξοπλισµού Ποσότητα Πηγή 
Χρηµατοδότησης 

20 Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης Παιδικής 
χαράς – ανακλαστική 

2 Ιδίοι Πόροι 

21 Πληροφοριακή πινακίδα δηµοσιότητας 
χρηµατοδότησης παιδικής χαράς από Πρόγραµµα 
Φιλόδηµος ΙΙ 

2 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:  
 

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,  
 
γ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. 
δ) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 
4 του Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 
έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 
77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ε) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
στ) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και 
τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 
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104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ζ) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
η) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος.  
θ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

 
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλεται, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης.  
 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
 
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, 
µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα 
έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του 
Ν. 4412/2016 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του 
αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον 
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων 
φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει 
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ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή 
η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο 
αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 
παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης 
της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της. 
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση 
του αρµοδίου οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση 
συµµετοχής σε διαδικασίες συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του 
συνοπτικού διαγωνισµού δεν προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον 
µειοδότη ανάδοχο. 
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες 
συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 
το συµβατικό χρόνο παράδοσης, ορίζεται για διάστηµα εξήντα (60) ηµερών πλέον του συµβατικού χρόνου 
οριστικής παράδοσης των ειδών. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  Η συνολική 
προβλεπόµενη ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να υπολείπεται των τριών (3) µηνών ή 90 
ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της δηµόσιας σύµβασης. 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 
προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής 
στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την  
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και 
 ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  
6. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση δεν προβλέπεται τµηµατική 
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παραλαβή της προµήθειας συνεπώς η επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται σε κάθε περίπτωση µετά την 
οριστική παραλαβή όλων των υπό προµήθεια ειδών.  
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την 
εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων.  
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής 
ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην 
Ελληνική.  
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο µεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την 
διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 
µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις 
που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια δικαστήρια για την επικράτεια της 
Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.  
 

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια 
αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.  
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα των υπό προµήθεια ειδών 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου 

∆ιακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  
Σάµης προϋπολογισµού 46.028,80 € (Σαράντα έξι χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά), 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
και  β) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  την  
 21  -08- 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί  στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 
16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
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                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  226  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Τις αριθ. 604/2018 & 605/2018 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι  οποίες ενεκρίθησαν αντιστοίχως µε τις 
µε αριθ. πρωτ. 20328/31-07-2018 & 20326/31-07-2018 Α.Α.Υ. µε  αποφάση ∆ηµάρχου  
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 

∆ηµοτικής Ενότητας  Σάµης   προϋπολογισµού 46.028,80 € (Σαράντα έξι χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα 
λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
2). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Τρίτη 21 
Αυγούστου. 2018 και ώρα 10:00 π.µ. στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» επί της 
οδού  Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» επί της οδού  Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι το αργότερο µέχρι την Τρίτη 21 
Αυγούστου  2018 και ώρα 10:00 π.µ.  Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται 
απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω 
ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και 
την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την ∆ευτέρα  20 Αυγούστου  2018 και ώρα 
15:00 µ.µ. 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να 
αποσφραγιστούν.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και τα 
παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς: www.kefallonia.gov.gr  
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή (ΚΗΜ∆ΗΣ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35 του Ν. 4412/2016 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται 
σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 
3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του 
άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε 
κάθε περίπτωση από τον συµµετέχοντα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
6) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   237  / 2018                                                                       Α∆Α: 60ΝΥΩΕ5-7ΝΟ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού –Πρόννων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το 6ο θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού _Πρόννων.» θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.  19634 
/24-07-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αργοστόλι: 24.07.2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                            Aριθ.Πρωτ.:     19634   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 
T.Κ : 28100 Αργοστόλι 
Πληροφορίες: ∆.ΠΑΓΩΝΗΣ 
Τηλ: 26713-60153,-155 
Φαξ: 26710-22572 
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων» 
Σήµερα 24/07/2018  ηµέρα  TΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 

υπ΄αριθµ. 32/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 19536/23-07-2018  πρόσκληση του  
Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωµατικό Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 
 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ.  
449/18138/09-07-2018, ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού 
τµήµατος , κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του 
ανακοίνωσε ότι   έχει πρωτοκολληθεί µία (1) προσφορά, και αναλυτικά 

1) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η προσφορά της οποίας 
έλαβε  αριθ. πρωτ. 19330/20-07-2018. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κάποιος ενδιαφερόµενος ενώπιον της επιτροπής µε προσφορά. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα των  Φακέλων  µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη παρουσιάστηκαν πλήρη 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της   µε αριθ. 449/18138/09-07-2018 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 1ον] ο 
διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν  και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς της είναι εκατόν είκοσι(120) ηµέρες από 
την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και 2ον] ότι η προσφορά της εταιρείας συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της  
αριθ. 449/18138/09-07-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, της οποίας έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα 
και 3ον]  ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά της είναι αληθή και ακριβή, 

β) Υ.∆. του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 στην οποία αφενός δηλώνεται ότι ο κος Κωνσταντίνος Νάστος είναι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας και αφετέρου ότι εγκρίνει τη συµµετοχή της εταιρείας στον διαγωνισµό της ως άνω αναφεροµένης 
διακήρυξης, 

γ)αριθ. 815941/26-05-2017 Ανακοίνωση του Τµήµατος µητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.,  
δ) θεωρηµένο καταστατικό εταιρείας µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού, θεωρηµένα  από τη ∆.Ο.Υ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και το 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 
ε)αριθ. 592534.844767/17-05-2018 Γενικό Πιστοποιητικό του Τµήµατος Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
στ)αριθ. 11366/22-05-2018 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, περί της εγγραφής  σε αυτό, της εταιρείας µε την επωνυµία 

«Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
ζ) συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016(Α 147) 

 Στη συνέχεια , η Επιτροπή αφού έκρινε ότι  ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της ως άνω αναφεροµένης εταιρείας, είναι 
πλήρης,  προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο  άνοιγµα του υποφακέλου της Τεχνικής προσφοράς.   
Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε 
τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», και αφού τον έλεγξε και τον µονόγραψε,  διαπίστωσε ότι: 
 α)Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

Α) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Α και αναλυτικά ως κάτωθι:  
Αριθ. 1: Τραµπάλα Παίδων – Ξύλινη ∆ιθέσια- Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ ( τεµ.3), 
Αριθ. 2: Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων) - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ (τεµ. 3), 
Αριθ. 3: ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, αναρριχήσεις, σκάλα, πατάρια) - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ, (τεµ.1) , 
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Αριθ.4: ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (θάλασσα) - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ,(τεµ. 1), 
Αριθ.5: ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΣΚΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ ,(τεµ.1) 
Αριθ.6: Ελατήριο τραµπάλα νηπίων - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ,(τεµ. 1), 
Αριθ. 7: Αίθριο –Σπιτάκι προσοµοίωσης (νηπίων-παίδων) - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ,(τεµ. 1), 
Αριθ.8: Παιχνίδι Λογικής - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ, (τεµ. 1), 
Αριθ.9: ∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ (τ.µ.) - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ , (τ.µ. 508), 
Αριθ.10: Κόλλα δαπέδου (kg) - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ , (κιλά 220), 
Αριθ.11: Ξύλινη Περίφραξη – πολύχρωµη - ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, (µέτρα 159), 
Αριθ.12: Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωµατιστή- ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ , (τεµ. 4), 
Αριθ.13: Κάδοι απορριµµάτων - ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, (τεµ. 7), 
Αριθ.14: Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών - ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, (7), 

  ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 449/18138/09-07-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε 
την αριθ. 65/2018  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό προµήθεια ειδών, διέθετε τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Β) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Β και αναλυτικά ως κάτωθι: 
-αριθ.1(Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά) , (τεµ. 2) &  
-αριθ.2(Προβολείς LED 50W µε τα απαιτούµενα υλικά), (τεµ. 2) 
∆εν κατετέθη προσφορά από την εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 

«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» για την Οµάδα Β(α/α είδους 17: Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά & α/α είδους 18: Προβολείς LED 50W µε 
τα απαιτούµενα υλικά), όπως άλλωστε έχει δηλωθεί από τον προσφέροντα και στο κατατεθέν Τ.Ε.Υ.∆.(Πεδίο Α:Πληροφορίες σχετικά µε 
τον οικονοµικό φορέα-Τµήµατα: «Κατά περίπτωση , αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτν για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί 
να υποβάλλει προσφορά) 

Γ) όσον αφορά τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας Γ και αναλυτικά ως κάτωθι: 
Αριθ.1(Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης Παιδικής χαράς – ανακλαστική - ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ), (τεµ. 3), 
Αριθ. 2(Πληροφοριακή πινακίδα δηµοσιότητας χρηµατοδότησης παιδικής χαράς  - Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ), (τεµ.3), 

ήταν σύµφωνα αφενός µε τους όρους της αριθ. 449/18138/09-07-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και 
αφετέρου µε την αριθ. 65/2018  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των παραπάνω αναφερθέντων υπό προµήθεια ειδών, 
διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές 

Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους της αριθ. 449/18138/09-07-2018 ∆ιακήρυξης, του 
∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 65/2018  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έκρινε οµόφωνα  αφενός ότι  ο υποφάκελος  µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» είναι πλήρης – 
για τις οµάδες τις οποίες υπέβαλε προσφορά, ήτοι για τις οµάδες Α & Γ  , και αφετέρου να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο του εν λόγω 
διαγωνισµού , ήτοι το άνοιγµα του υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» του ως άνω  αναφεροµένου συµµετέχοντα, 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της «Οικονοµικής 
Προσφοράς» και αναλυτικά : 

α) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και διεπίστωσε τα κάτωθι:  
1ον) η εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» προσέφερε, συνολικά, το 

ποσό  των 38.907,00€(χωρίς ΦΠΑ)  και  ποσοστό έκπτωσης  0,00% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 65/2018 Μελέτης της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών , και αναλυτικά: α)το ποσό των 38.007,00€(χωρίς ΦΠΑ) για τα υπό προµήθεια είδη  της οµάδας Α και β)το ποσό των 
900,00€(χωρίς ΦΠΑ) για τα υπό προµήθεια είδη της Οµάδας Β.                  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την  αριθ.  449/18138/09-07-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 
Πρόννων», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής, 

β) την µε αριθ. πρωτ. 19330/20-07-2018 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»  

γ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
δ) Την  µε αριθµ. 202/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 65/2018 Μελέτη για 

«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων», και την υπ΄αριθ. 194/2018 απόφαση οικονοµικής επιτροπής 
µε την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι όροι του διαγωνισµού. 

στ) Την µε αριθµ. 65/2018 Μελέτη για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», 
που συντάχθηκε την  ∆/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς , 

ζ) Την µε  αριθµ. 18144/09-07-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης  για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 
Πρόννων»,που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

η) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων», για την 
εύρυθµη, απρόσκοπτη  και σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία, λειτουργία όσο το δυνατόν περισσοτέρων παιδικών χαρών  στην ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ του ∆ήµου Κεφαλονιάς στην οποία οι παιδικές χαρές παραµένουν κλειστές για χρονικό διάστηµα πέραν του ενός(1) έτους και η µη 
ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος ,  
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θ)το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 65/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και 
ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα όργανα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών 
των παιδικών χαρών της ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού - 

Πρόννων», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 0,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 48.244,68€, για 
τα υπό προµήθεια είδη της Οµάδας Α & Γ 

Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ__________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ___________ 
3.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ___________________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του  
Συνοπτικού διαγωνισµού    ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού –Πρόννων» προϋπολογισµού 49.260,68 € (Σαράντα εννέα χιλιάδες ∆ιακόσια εξήντα ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και την ανακήρυξη προσωρινού  ανάδοχου την εταιρεία 
µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» . 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος                          
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  202  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 194/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 7Χ78ΩΕ5-ΠΧ∆ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   19634/24-07-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 19634/24-07-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 
συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την: 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού- Πρόννων  προϋπολογισµού  48.244,68 €, €  
µε Φ.Π.Α . 

       2)  Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
 χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού – Πρόννων », για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία 
 µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε 
 έκπτωση 0,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ   48.244,68 €, €, 
      3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
    4)Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   238   / 2018                                                                        Α∆Α:Ψ8Π2ΩΕ5-∆ΗΖ 
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ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού (Ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης)για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
                                                                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το  7o  θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού (ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ) για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 19476/23-07-2018 Πρακτικό  του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 

 
 
                        Αργοστόλι:  23.07.2018    
                        Αριθ.Πρωτ.: 19476 

 

             
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
• ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Επιτροπή ∆ιαγ.Υπηρεσιών 
 ΤΑΧ.∆/νση:ΠΛ.Βαλλιάνου 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο:26713–60155 
 FAX: 26710 - 22572 
 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Eπιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Προσφορών Υπηρεσιών για το έτος 2018(Ν.4412/2016)Αρ.Αποφ.:33/2018 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 23.07.2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ. , στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», 

συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αρίθµ. 19458/23-07-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 
33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 364/14795/04-06-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

 

2. Μέλος 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

 

3. Μέλος 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 364/14795/04-06-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  και το νοµικό πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 184/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 
16060/18-06-2018, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 364/14795/04-06-2018 
∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 23η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα, µε την έγγραφη 
ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.: 19458/23-07-2018  προς τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού) για τον οικονοµικό φορέα του οποίου η προσφορά είχε 
λάβει αριθ.πρωτ. 16051/18-06-2018.  

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  
προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία της οποίας η προσφορά είχε λάβει αριθµ. πρωτ. 16051/18-06-2018 

Α/Α Προµηθευτής Αριθ.πρωτ. Προσφοράς & Ηµερ. Υποβολής Αριθ.Πρωτ. Υποβολής ∆ικ/ών 
Κατακύρωσης 

 
1 

• ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ, και δ.τ. 
«MUSIC – 
WORKS» 

16051/18-06-2018 19385/20-07-2018 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που έχουν ορισθεί ως µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και 

αξιολόγησης προσφορών  Υπηρεσιών για το έτος 2018 (αριθ. 33/2018 αποφ)  για την αποσφράγιση των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, αποσφράγισαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της ως άνω αναφερθείσας εταιρείας µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 364/14795/04-06-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την υπηρεσία   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 
β) την αριθ. 184/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 

16060/18-06-2018, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 
γ)την υπ. αριθµ. 18537/12-07-2018 γραπτή ενηµέρωση ,  προς τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε λάβει 

αριθµ. πρωτ. 16051/18-06-2018, 
Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 
1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατετέθη την 20η Ιουλίου 2018, , ύστερα από την ορισθείσα, µε το αριθ. 

18537/12-07-2018 έγγραφο του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών,  προθεσµία των δέκα(10) ηµερών και προσκοµίσθηκαν 
εµπρόθεσµα - (αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς(19385/20-07-2018), της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ. 16051/18-06-2018  , ήτοι 
της ατοµικής επιείρησης  µε την επωνυµία «ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, και δ.τ. «MUSIC – WORKS»,περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και 
άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 

 Σηµειώνεται ότι τα λοιπά δικαιολογητικά, που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆. και έχουν κατατεθεί, έχουν ελεγχθεί µε την αποσφράγιση του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  παραµένουν σε ισχύ, έως και σήµερα. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε αριθµ. πρωτ. 16051/18-06-2018, 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», θα έπληττε ανεπανόρθωτα  αφενός την  τουριστική εικόνα  
του νησιού και αφετέρου την οικονοµική ευρωστία   του ∆ήµου Κεφαλονιάς  µε αποτέλεσµα την  απώλεια εσόδων που θα ήταν αδύνατο να 
καλυφθούν από άλλες πηγές, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ 
ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», επιτεύχθηκε ποσοστό έκπτωσης που συµβάλλει τα µέγιστα στην 
οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ) την αριθ. 184/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 
16060/18-06-2018, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής  
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στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφοράς µε  αριθµ. πρωτ. 16051/18-06-2018  της ατοµικής 
επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, και δ.τ. «MUSIC – WORKS», 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου  για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ 
ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», την ατοµική επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ, και δ.τ. «MUSIC – WORKS», 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) 
αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                  α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                                                                     β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του  
Συνοπτικού διαγωνισµού    ανάδειξης  αναδόχου για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»και την ανακήρυξη οριστικού   ανάδοχου  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  “ΓΙΑΓΙΑΣ 
ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» , ο οποίος προσέφερε   ποσοστό έκπτωσης, 1,00(1,0030)% και 
προσφορά(άνευ ΦΠΑ 24%) 43.120,00€ και συνολική προσφορά(µε Φ.Π.Α.) 53.468,80€. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει ‘ότι   διαφωνούν ως παράταξη  µε αυτούς τους συγκεκριµένους 
χειρισµούς της ∆ηµοτικής Αρχής όπου καταλήγουµε οι παραλίες του Πλατύ Γιαλού και του Μύρτου να έχουν 
ξαπλώστρες µέσα στον Ιούνιο και καντίνα µέσα στον Αύγουστο , θέτει τον προβληµατισµό εάν πρέπει οι 
απαιτούµενες διαδικασίες για το επόµενο καλοκαίρι να ξεκινήσουν από τον χειµώνα και   δηλώνει ότι ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  79 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 157/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: 7ΝΚΩΕ5-ΟΝΟ            
4)Το µε αρίθ. πρωτ.  16060/18-06-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) Το µε αρίθ. πρωτ.  19476/23-07-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ.  19476/23-07-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
(έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισµού την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

       2)  Ανακηρύσσει  οριστικό  ανάδοχο για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
          ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»τον οικονοµικό  
        φορέα µε την επωνυµία  “ΓΙΑΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ,” και δ.τ. «MUSIC – WORKS» , ο οποίος προσέφερε  
      ποσοστό έκπτωσης, 1,00(1,0030) % και προσφορά (άνευ ΦΠΑ 24%)  43.120,00 € και συνολική  
       προσφορά (µε Φ.Π.Α.) 53.468,80 €. 
      3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
    4)Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
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 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
 Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
 αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     239 / 2018                                                                      Α∆Α: 6Ι1ΦΩΕ5-Ν0Α 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης τµήµατος ∆ηµοτικού Ακινήτου (κυλικείου)   
∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ραπάνου. 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το  8ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης τµήµατος ∆ηµοτικού Ακινήτου (κυλικείου)  
 ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ραπάνου. »έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 19657/24-07-2018 διαβιβαστικό  
του Προέδρου   της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου     σύµφωνα µε το οποίο 
αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 19656/24-07-2018 Πρακτικό της  
παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  19656 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  24ην Ιουλίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 18928/2018 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, 
πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης  τµήµατος  δηµοτικού ακινήτου  (κυλικείο) του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 
∆ραπάνου Αργοστολίου όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 18386/2018 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  
δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Σπυρίδων Ματιάτος  (Πρόεδρος) 
2)  Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
3)  Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 09.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά 
οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
Εκµίσθωση τµήµατος δηµοτικού ακινήτου  (κυλικείο) του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου  ∆ραπάνου Αργοστολίου 
 

Α/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης: Καρλής Σπυρίδων 
 
 
Εγγυητής:  Καρλής Χαράλαµπος 
 

 
         
          Πλήρη   

 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
  2. 

Πλειοδότης: Μοσχονάς Βασίλης 
 
 
Εγγυητής:  Σκαφιδάς Χαράλαµπος 
 

           
        
         Πλήρη    

 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
  3. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής 
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Στις  09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Στη συνέχεια και ώρα 09.45 π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους 
προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
           1.  Εκµίσθωση τµήµατος δηµοτικού ακινήτου (κυλικείο)   
             του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου  ∆ραπάνου Αργοστολίου 
                Τιµή εκκίνησης:    150,00 € 
 
 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  
 1. 

 
Μοσχονάς  Βασίλειος 
 

 
Σκαφιδάς Χαράλαµπος 

 
200,00 € 

  
 2. 

 
Καρλής Σπυρίδων 
 

 
Καρλής Χαράλαµπος 

 
300,00 € 

   
 3. 

 
Μοσχονάς Βασίλειος 
 
 

 
Σκαφιδάς Χαράλαµπος 

 
450,00 € 

  4.  
 
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Μοσχονάς Βασίλειος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 450,00 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Σκαφιδάς Χαράλαµπος.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
      Ο  Πρόεδρος   
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                          
 
      Τα  µέλη               
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ.  Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
         Την εισήγηση του κ. Ανουσάκη  ψηφίζουν  : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος  
- Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                    
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  160 /2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  197/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α : 6ΥΣΡΩΕ5-
Φ8Ω 
4) Το   19656/24-07-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
7)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 19656/24-07-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  του φανερού, 
δηµόσιου µειοδοτικού   διαγωνισµού εκµίσθωσης τµήµατος ακινήτου του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ραπάνου 
Αργοστολίου, δηλαδή του κυλικείου εµβαδού 86,86 τ.µ., του ηµιυπαίθριου χώρου 12,97 τ.µ., του προαύλιου 
χώρου 112,56 τ.µ. και της επιφάνειας µε στέγαστρο 30,70 τ.µ., συνολικού εµβαδού 243,09 τ.µ.  
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 2) Ανακηρύσσει  πλειοδότη  της  εκµίσθωσης  τµήµατος ακινήτου του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ραπάνου 
Αργοστολίου, δηλαδή του κυλικείου εµβαδού 86,86 τ.µ., του ηµιυπαίθριου χώρου 12,97 τ.µ., του προαύλιου 
χώρου 112,56 τ.µ. και της επιφάνειας µε στέγαστρο 30,70 τ.µ., συνολικού εµβαδού 243,09 τ.µ. τον κ. Βασίλειο 
Μοσχονά   ο οποία προσέφερε το ποσόν των  450,00  € µηνιαίως µε εγγυητή  τον  κ. Σκαφιδά Χαράλαµπο.  
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    240  / 2018                                                                         Α∆Α: 7ΜΝΩΩΕ5-153       
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης   θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Αφών  Αλιβιζάτου 
στο Ληξούρι. 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το  8ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης  θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Αφών  
Αλιβιζάτου στο Ληξούρι »έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 19659/24-07-2018 διαβιβαστικό  του Προέδρου   της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου     σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην 
Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 19658/24-07-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   
ως εξής:  
                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  19658 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  24ην Ιουλίου 2018, ηµέρα  Τρίτη και ώρα  10.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 18931/2018 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, 
πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Αφων Αλιβιζάτου (έναντι 
Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι  όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 18531/2018 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου,  
η οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα   ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Σπυρίδων Ματιάτος  (Πρόεδρος) 
2)   Γεώργιος Κατσιβέλης  (Μέλος) 
3)   Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου  (Γραµµατέας) 
Στις 10.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά 
οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
    Εκµίσθωση θέσης περιπτέρου  που βρίσκεται στην Πλατεία Αφων Αλιβιζάτου 
    (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  1. 

Πλειοδότης: Γεωργάτου  Ελένη 
 
 
Εγγυητής: Μαρκάτος  ∆ηµήτρης 
 

 
 
       Πλήρη 
           

 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 

           
           

 

 
  3. 

Πλειοδότης:  
 
 
 
Εγγυητής: 
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Στις  10.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Στη συνέχεια και ώρα 10.45 π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους 
προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
           1.  Εκµίσθωση θέσης περιπτέρου  που βρίσκεται στην Πλατεία Αφων  
                Αλιβιζάτου  (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι 
                Τιµή εκκίνησης:  250,00 € 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
Γεωργάτου  Ελένη 
 
 

 
Μαρκάτος ∆ηµήτριος 
 

 
270,00 € 

  2.  
 
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Γεωργάτου Ελένη η οποία προσέφερε το ποσόν των 
270,00 €. Εγγυητής της είναι ο κ. Μαρκάτος ∆ηµήτριος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
      Ο  Πρόεδρος   
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                           
  
 
      Τα  µέλη               
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

 
         Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος  - 
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  19 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  198/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α : 7ΑΩ1ΩΕ5-
ΗΕΑ 
4) Το   19658/24-07-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
7)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 19658/24-07-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  του φανερού, δηµόσιου 
µειοδοτικού   διαγωνισµού εκµίσθωσης θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Αφών Αλιβιζάτου  (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) 
στο Ληξούρι . 
 2) Ανακηρύσσει  πλειοδότη  της  εκµίσθωσης  θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Αφών Αλιβιζάτου  (έναντι Ιερού 
Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι την κ. Ελένη Γεωργάτου η οποία προσέφερε το ποσό των 270,00 € µηνιαίως 
µε εγγυητή της τον κ. Μαρκάτο ∆ηµήτριο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   241  / 2018                                                                                     Α∆Α: 723ΚΩΕ5-ΡΓΥ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού    Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (γνωµοδότηση επί ένστασης   ) για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στο Μέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Λεωνίδα Παγουλάτο ο 
οποίος εισηγούµενος     το  10ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού    Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού 
(γνωµοδότηση επί ένστασης   ) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθµ. πρωτ. 19677924-07-
2018/20360/31-07-2018   ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ επί της ένστασης που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19532 ( 23-07-
2018) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» κατά της από 05-07-2018 Απόφασης µε αριθµό 
208/2018 πράξεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι 
(Απόσπασµα α & β) της Επιτροπής   του εν λόγω  ∆ιαγωνισµού η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ επί της ένστασης που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19532 ( 23-07-2018) από την εταιρεία 
«ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» κατά της από 05-07-2018 Απόφασης µε αριθµό 208/2018 πράξεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι (Απόσπασµα α & β) της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου:  

«Αποκατάσταση τµηµάτων οδοστρώµατος λόγω βλαβών και φθορών της οδού προς παραλία Αγίου 
Σωτήρα οικισµού Κοντογουράτων ΤΚ Θηναίας». 

Σχετ.: 1. Το µε αριθµ. Πρωτ. 19678 (24-07-2018) έγγραφο της προέδρου της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς Α/∆ηµάρχου κ. Σοφίας Γαρµπή. 
2. Η ένσταση που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19532 ( 23-07-2018 ) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ». 
Στο Αργοστόλι σήµερα 31 Ιουλίου 2018 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισµού για το έτος 2018 για έργα κάτω των 
1000.000,00 € οριζόµενη σύµφωνα µε την 04/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από 
τους: 

1. Φιλιππάτος Γεράσιµος  Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ – Πρόεδρο  

2. Παγουλάτος Λεωνίδας  Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ- Μέλος 

3. Στουπάς ∆ηµήτριος  Πολιτκό Μηχανικό ΠΕ-Μέλος  

Για τις απόψεις της σχετικά µε την εµπρόθεσµη ένσταση που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19532 (23-07-
2018) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» και την κατάθεση του παραβόλου (Α.Α.: 6443/20-7-
2018) κατά της από 05-07-2018 Απόφασης µε αριθµό 208/2018 πράξεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι (Απόσπασµα α & β) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση τµηµάτων οδοστρώµατος λόγω βλαβών και φθορών της οδού προς παραλία Αγίου 
Σωτήρα οικισµού Κοντογουράτων ΤΚ Θηναίας». 
Και εισηγείται τα παρακάτω στη Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σχετικά µε τα σηµεία της 
ένστασης. 
1. Το ότι δεν έχει συµπληρώσει ο οικονοµικός φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» στο ΤΕΥ∆ Μέρος ΙΙ ΚΕΦ 
Α αν ό οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση δεν αποτελεί σηµείο που να επηρεάζει 
τα κριτήρια επιλογής αναδόχου αλλά αφορά γενική πληροφορία. 
2. Ζητήθηκε από την Επιτροπή η αποσαφήνιση (σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία υπ’ αριθµ. 23 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για το αν ο Οικονοµικός Φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» είναι εγγεγραµµένος σε 
επίσηµο κατάλογο. 
3. Η Επιτροπή κρίνει ότι από τον Οικονοµικό Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» αναγράφονται στο ΤΕΥ∆ 
τα απαιτούµενα στην παρούσα σύµβαση. Το ΤΕΥ∆ αποτελεί προκαταρτική απόδειξη των κριτηρίων επιλογής 
αναδόχου κατά το άρθρο 79 του Ν.4412/2016. 
4. Για το µέρος ΙΙΙ Κεφ. Α που ο Οικονοµικός Φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» δεν κάνει µνεία στα 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων δεν απαιτούνται αποδείξεις διότι Το ΤΕΥ∆ αποτελεί προκαταρτική απόδειξη 
των κριτηρίων επιλογής αναδόχου κατά το άρθρο 79 του Ν.4412/2016. 
5. Για το µέρος ΙΙΙ Κεφ. Γ που ο Οικονοµικός Φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» δεν κάνει µνεία στα 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων δεν απαιτούνται αποδείξεις διότι Το ΤΕΥ∆ αποτελεί προκαταρτική απόδειξη 
των κριτηρίων επιλογής αναδόχου κατά το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 (σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 
υπ’ αριθµ. 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). 
6. Για το µέρος ΙΙΙ Κεφ. Γ ∆εν ζητήθηκε η συµπλήρωση στο πρακτικό Ι όµως δεν αποτελεί σηµείο αποκλεισµού 
διότι η αναθέτουσα αρχή µπορεί σε οπουδήποτε στάδιο να εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 102 Ν.4412/2016 
εφ όσον επίκειται αποκλεισµός και να ζητήσει παροχή διευκρινήσεων. 
7. Για το µέρος ΙΙΙ Κεφ. ∆ Ονοµαστικοποίηση Μετοχών δεν απαιτείται. 
8. Μέρος IV – κριτήρια επιλογής. ∆εν απαιτείται από την διακήρυξη 
9. Μέρος IV – κριτήρια επιλογής Α. Καταλληλότητα Ζητήθηκε συµπληρωµατικά από την επιτροπή και 
ανταποκρίθηκε 
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10. Μέρος IV –κριτήρια επιλογής Α. Καταλληλότητα Αφορά συµβάσεις υπηρεσιών και όχι έργων. 
11. Μέρος IV – κριτήρια επιλογής Β. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. Ζητήθηκε συµπληρωµατικά 
από την Επιτροπή και ο Οικονοµικός Φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» ανταποκρίθηκε 
12. Μέρος IV – κριτήρια επιλογής-Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα .Έχει συµπληρωθεί από τον Οικονοµικό 
Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» στο µέρος ΙΙ ενότητα Α Εγγραφή στο ΜΕΕΠ. 
13. Η Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα έχει συµπληρωθεί από τον Οικονοµικό Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» στο µέρος ΙΙ Ενότητα ∆ του ΤΕΥ∆. 
14. Η ηµεροµηνία κατά την Επιτροπή είναι επουσιώδες (καθώς και η σφραγίδα). Σε κάθε περίπτωση η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί σε οπουδήποτε στάδιο να εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 102 Ν.4412/2016 εφ 
όσον επίκειται αποκλεισµός και να ζητήσει παροχή διευκρινήσεων. 
Βάση των προαναφερόµενων και συνδυαστικά µε τα αναγραφόµενα στην κατευθυντήρια οδηγία υπ’ αριθµ. 23 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., όπου αναφέρεται ότι: 
«Επισηµαίνεται ότι, στις περιπτώσεις µη συµπλήρωσης ή/και µη ορθής συµπλήρωσης ενός ή περισσότερων 
πεδίων του ΤΕΥ∆/ ΕΕΕΣ, εκ µέρους των οικονοµικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές 
να τους καλούν προκειµένου να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να τα συµπληρώσουν, όπως οποιοδήποτε 
άλλο υποβληθέν, µε την προσφορά τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 
του ν. 4412/2016. 
Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας και συµπλήρωσής του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ, 
τον οποίον έχει επιλέξει ο οικονοµικός φορέας, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 2.3.1. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισµός προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, για λόγους ασάφειας των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, και κατά συνέπεια και του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ ως τέτοιου, οι 
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να ζητούν διευκρινίσεις από τους οικονοµικούς φορείς, κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση που οι οικονοµικοί φορείς δεν παράσχουν τις απαιτούµενες 
διευκρινίσεις ή οι εν λόγω διευκρινίσεις κριθούν µη ικανοποιητικές από τις αναθέτουσες αρχές, απορρίπτεται η 
προσφορά ή η αίτηση συµµετοχής τους και οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από τη συγκεκριµένη 
διαδικασία». 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί ως προς το πρώτο σκέλος της ένστασης ότι είναι αβάσιµη και προτείνεται η 
απόρριψη της εν’ λόγω αιτίασης. 
Ως προς το δεύτερο σκέλος της ένστασης περί παράβασης του άρθρου 22.Γ της διακήρυξης και την δήλωση του 
Οικονοµικού Φορέα µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» ότι δεν έχει υπό εκτέλεση κανένα έργο η 
Επιτροπή µετά από έλεγχο στο αρχείο της ∆.Τ.Υ. (για τα αναφερόµενα επί της ενστάσεως έργα) διαπίστωσε ότι 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφορά του τελούσε υπό εκτέλεση το έργο: «Αγροτική Οδοποιία στη 
πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. Ελειού Πρόνων» (ηµεροµηνία περαίωσης 27-4-2018). 
Κατόπιν των προαναφερόµενων η Επιτροπή γνωµοδοτεί ως προς το δεύτερο σκέλος της ένστασης ότι 
είναι βάσιµη και προτείνεται η αποδοχή της εν’ λόγω αιτίασης και η επιστροφή του παραβόλου στον 
ενιστάµενο.  
Σε συνέχεια των παραπάνω προτείνεται ως προσωρινός µειοδότης της σύµβασης του εν’ θέµατι έργου η 
εταιρία µε την επωνυµία: «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ». 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Φιλιππάτος Γεράσιµος 
Παγουλάτος Λεωνίδας 
Στουπάς ∆ηµήτριος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει  την  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ επί της 
ένστασης που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19532 ( 23-07-2018) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» κατά της από 05-07-2018 Απόφασης µε αριθµό 208/2018 πράξεως της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι (Απόσπασµα α & β) της Επιτροπής   
του εν λόγω  ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού 48.894,00  € (µε Φ.Π.Α. 24%) 
β)την ανακήρυξη ως προσωρινού µειοδότη της σύµβασης του εν’ θέµατι έργου την  εταιρία µε την επωνυµία: 
«ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ». 
         Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  164  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3)  την  31/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
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Α∆Α: 6ΟΜ7ΩΕ5-ΥΥΘ                                                     
4) το από 6/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   του εν λόγω διαγωνισµού 
 5) το  από 22-06-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω διαγωνισµού 
6) την  µε αριθµό πρωτ. 19532 ( 23-07-2018) ένσταση  της εταιρείας «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» 
7) την µε αρίθµ. πρωτ. 19677924-07-2018/20360/31-07-2018   ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει στο σύνολό του   το  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ( την µε αρίθµ. πρωτ. 19677924-07-
2018/20360/31-07-2018    ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ επί της ένστασης που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19532 ( 23-07-

2018) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» κατά της από 05-07-2018 Απόφασης µε αριθµό 
208/2018 πράξεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι 

(Απόσπασµα α & β) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού 48.894,00  € (µε Φ.Π.Α. 24%) 
2). Απορρίπτει   το πρώτο σκέλος της ένστασης  διότι είναι  αβάσιµη η εν λόγω αιτίαση. 
3) Αποδέχεται το δεύτερο σκέλος της ένστασης διότι είναι βάσιµη  η εν λόγω αιτίαση και  εγκρίνει την 
επιστροφή του παραβόλου στην ενιστάµενη εταιρεία. 
4) Ανακηρύσσει   προσωρινό  µειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του  έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού 48.894,00  € 
(µε Φ.Π.Α. 24%)την εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» ο οποίος προσέφερε 
µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , δύο (2 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
5) Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται   µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 
6) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
7)Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 
στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου 
εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου 
εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   242  / 2018                                                                         Α∆Α: Ω4ΛΒΩΕ5-∆ΙΑ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού    Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (γνωµοδότηση επί ένστασης   ) για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- 
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στο Μέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Λεωνίδα Παγουλάτο ο 
οποίος εισηγούµενος     το  11ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού    Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού 
(γνωµοδότηση επί ένστασης   ) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις 
περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε 
αρίθµ. πρωτ. 19679/24-07-2018/20360/31-07-2018   ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ επί της ένστασης που υποβλήθηκε µε 
αριθµό πρωτ. 19533 ( 23-07-2018) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» κατά της από 05-07-
2018 Απόφασης µε αριθµό 209/2018 πράξεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι (Απόσπασµα α & β) της Επιτροπής   του εν λόγω  ∆ιαγωνισµού η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ επί της ένστασης που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19533 ( 23-07-2018) από την 
εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» κατά της από 05-07-2018 Απόφασης µε αριθµό 209/2018 πράξεως 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι (Απόσπασµα α & β) 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου:  

«Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές «Άγιος Βασίλης», «Λαγγάδα» & «Αµµούδια» στην Τ.Κ. 
Κουρουκλάτων ∆.Ε. Αργοστολίου». 

Σχετ.: 1. Το µε αριθµ. Πρωτ. 19679 (24-07-2018) έγγραφο της προέδρου της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς Α/∆ηµάρχου κ. Σοφίας Γαρµπή. 
2. Η ένσταση που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19533 ( 23-07-2018 ) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ». 
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Στο Αργοστόλι σήµερα 31 Ιουλίου 2018 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισµού για το έτος 2018 για έργα κάτω των 
1000.000 € οριζόµενη σύµφωνα µε την 04/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από τους: 

1. Φιλιππάτος Γεράσιµος  Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ – Πρόεδρο  

2. Παγουλάτος Λεωνίδας  Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ- Μέλος 

3. Στουπάς ∆ηµήτριος  Πολιτκό Μηχανικό ΠΕ-Μέλος  

Για τις απόψεις της σχετικά µε την εµπρόθεσµη ένσταση που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19532 (23-07-
2018) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» και την κατάθεση του παραβόλου (Α.Α.: 6443/20-7-
2018) κατά της από 05-07-2018 Απόφασης µε αριθµό 208/2018 πράξεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι (Απόσπασµα α & β) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: 
Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές «Άγιος Βασίλης», «Λαγγάδα» & «Αµµούδια» στην Τ.Κ. 
Κουρουκλάτων ∆.Ε. Αργοστολίου». 
Και εισηγείται τα παρακάτω στη Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σχετικά µε τα σηµεία της 
ένστασης. 
1. Το ότι δεν έχει συµπληρώσει ο οικονοµικός φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» στο ΤΕΥ∆ Μέρος ΙΙ ΚΕΦ 
Α αν ό οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση δεν αποτελεί σηµείο που να επηρεάζει 
τα κριτήρια επιλογής αναδόχου αλλά αφορά γενική πληροφορία. 
2. Η Επιτροπή κρίνει ότι από τον Οικονοµικό Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» αναγράφονται στο ΤΕΥ∆ 
τα απαιτούµενα στην παρούσα σύµβαση. Το ΤΕΥ∆ αποτελεί προκαταρτική απόδειξη των κριτηρίων επιλογής 
αναδόχου κατά το άρθρο 79 του Ν.4412/2016. 
3. Για το µέρος ΙΙΙ Κεφ. Α που ο Οικονοµικός Φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» δεν κάνει µνεία στα 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων δεν απαιτούνται αποδείξεις διότι Το ΤΕΥ∆ αποτελεί προκαταρτική απόδειξη 
των κριτηρίων επιλογής αναδόχου κατά το άρθρο 79 του Ν.4412/2016. 
4. Για το µέρος ΙΙΙ Κεφ. Γ που ο Οικονοµικός Φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» δεν κάνει µνεία στα 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων δεν απαιτούνται αποδείξεις διότι Το ΤΕΥ∆ αποτελεί προκαταρτική απόδειξη 
των κριτηρίων επιλογής αναδόχου κατά το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 (σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 
υπ’ αριθµ. 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). 
5. Για το µέρος ΙΙΙ Κεφ. Γ ∆εν ζητήθηκε η συµπλήρωση στο πρακτικό Ι όµως δεν αποτελεί σηµείο αποκλεισµού 
διότι η αναθέτουσα αρχή µπορεί σε οπουδήποτε στάδιο να εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 102 Ν.4412/2016 
εφ όσον επίκειται αποκλεισµός και να ζητήσει παροχή διευκρινήσεων. 
6. Για το µέρος ΙΙΙ Κεφ. ∆ Ονοµαστικοποίηση Μετοχών δεν απαιτείται. 
7. Μέρος IV – κριτήρια επιλογής. ∆εν απαιτείται από την διακήρυξη 
8. Μέρος IV – κριτήρια επιλογής Α. Καταλληλότητα Ζητήθηκε συµπληρωµατικά από την επιτροπή και 
ανταποκρίθηκε 
9. Μέρος IV –κριτήρια επιλογής Α. Καταλληλότητα Αφορά συµβάσεις υπηρεσιών και όχι έργων. 
10. Μέρος IV – κριτήρια επιλογής Β. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. Ζητήθηκε συµπληρωµατικά 
από την Επιτροπή και ο Οικονοµικός Φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» ανταποκρίθηκε 
11. Μέρος IV – κριτήρια επιλογής-Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα .Έχει συµπληρωθεί από τον Οικονοµικό 
Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» στο µέρος ΙΙ ενότητα Α Εγγραφή στο ΜΕΕΠ. 
12. Η Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα έχει συµπληρωθεί από τον Οικονοµικό Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» στο µέρος ΙΙ Ενότητα ∆ του ΤΕΥ∆. 
13. Η ηµεροµηνία κατά την Επιτροπή είναι επουσιώδες (καθώς και η σφραγίδα). Σε κάθε περίπτωση η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί σε οπουδήποτε στάδιο να εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 102 Ν.4412/2016 εφ 
όσον επίκειται αποκλεισµός και να ζητήσει παροχή διευκρινήσεων. 
14. Σε ότι αφορά το Κεφ. Β (σελίδα 4) του εντύπου οικονοµικής προσφοράς η συµπλήρωσή του είναι προαιρετική 
από τον προσφέροντα και αφορά την υποβοήθηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού΄. 
Βάση των προαναφερόµενων και συνδυαστικά µε τα αναγραφόµενα στην κατευθυντήρια οδηγία υπ’ αριθµ. 23 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., όπου αναφέρεται ότι: 
«Επισηµαίνεται ότι, στις περιπτώσεις µη συµπλήρωσης ή/και µη ορθής συµπλήρωσης ενός ή περισσότερων 
πεδίων του ΤΕΥ∆/ ΕΕΕΣ, εκ µέρους των οικονοµικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές 
να τους καλούν προκειµένου να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να τα συµπληρώσουν, όπως οποιοδήποτε 
άλλο υποβληθέν, µε την προσφορά τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 
του ν. 4412/2016. 
Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας και συµπλήρωσής του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ, 
τον οποίον έχει επιλέξει ο οικονοµικός φορέας, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 2.3.1. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισµός προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, για λόγους ασάφειας των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, και κατά συνέπεια και του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ ως τέτοιου, οι 
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να ζητούν διευκρινίσεις από τους οικονοµικούς φορείς, κατά τα οριζόµενα στην 
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παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση που οι οικονοµικοί φορείς δεν παράσχουν τις απαιτούµενες 
διευκρινίσεις ή οι εν λόγω διευκρινίσεις κριθούν µη ικανοποιητικές από τις αναθέτουσες αρχές, απορρίπτεται η 
προσφορά ή η αίτηση συµµετοχής τους και οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από τη συγκεκριµένη 
διαδικασία». 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί ως προς το πρώτο σκέλος της ένστασης ότι είναι αβάσιµη και προτείνεται η 
απόρριψη της εν’ λόγω αιτίασης. 
Ως προς το δεύτερο σκέλος της ένστασης περί παράβασης του άρθρου 22.Γ της διακήρυξης και την δήλωση του 
Οικονοµικού Φορέα µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε∆Ε» ότι δεν έχει υπό εκτέλεση κανένα έργο η 
Επιτροπή µετά από έλεγχο στο αρχείο της ∆.Τ.Υ. (για τα αναφερόµενα επί της ενστάσεως έργα) διαπίστωσε ότι 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφορά του τελούσε υπό εκτέλεση το έργο: «Αγροτική Οδοποιία στη 
πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. Ελειού Πρόνων» (ηµεροµηνία περαίωσης 27-4-2018). 
Κατόπιν των προαναφερόµενων η Επιτροπή γνωµοδοτεί ως προς το δεύτερο σκέλος της ένστασης ότι 
είναι βάσιµη και προτείνεται η αποδοχή της εν’ λόγω αιτίασης και η επιστροφή του παραβόλου στον 
ενιστάµενο.  
Σε συνέχεια των παραπάνω προτείνεται ως προσωρινός µειοδότης της σύµβασης του εν’ θέµατι έργου η 
εταιρία µε την επωνυµία: «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ». 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Φιλιππάτος Γεράσιµος 
Παγουλάτος Λεωνίδας 
Στουπάς ∆ηµήτριος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει  την  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ επί της 
ένστασης που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19533 ( 23-07-2018) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» κατά της από 05-07-2018 Απόφασης µε αριθµό 209/2018 πράξεως της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι (Απόσπασµα α & β) της Επιτροπής   
του εν λόγω  ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ 
Κουρουκλάτων» Προϋπολογισµού 32.968,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) 
β)την ανακήρυξη ως προσωρινού µειοδότη της σύµβασης του εν’ θέµατι έργου την  εταιρία µε την επωνυµία: 
«ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ». 
         Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  165  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3)  την  30/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: 7Σ20ΩΕ5-ΑΒΧ 
4) το από 13/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   του εν λόγω διαγωνισµού 
 5) το  από 22-06-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω διαγωνισµού 
6) την  µε αριθµό πρωτ. 19533 ( 23-07-2018) ένσταση  της εταιρείας «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» 
7) την µε αρίθµ. πρωτ. 19679/24-07-2018/20360/31-07-2018   ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει στο σύνολό του   το  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ( την µε αρίθµ. πρωτ. 19679/24-07-
2018/20360/31-07-2018    ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ επί της ένστασης που υποβλήθηκε µε αριθµό πρωτ. 19533 ( 23-07-

2018) από την εταιρεία «ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» κατά της από 05-07-2018 Απόφασης µε αριθµό 
209/2018 πράξεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι 
(Απόσπασµα α & β) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές 
‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» Προϋπολογισµού 32.968,00€ (µε Φ.Π.Α. 

24%) 
2). Απορρίπτει   το πρώτο σκέλος της ένστασης  διότι είναι  αβάσιµη η εν λόγω αιτίαση. 
3) Αποδέχεται το δεύτερο σκέλος της ένστασης διότι είναι βάσιµη  η εν λόγω αιτίαση και  εγκρίνει την 
επιστροφή του παραβόλου στην ενιστάµενη εταιρεία. 
4) Ανακηρύσσει   προσωρινό  µειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του  έργου 
«Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ 
Κουρουκλάτων» Προϋπολογισµού 32.968,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%)Φ.Π.Α. 24%)την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΓΕΡ & ΠΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟ ΟΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις 
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εκατό , τρία (3 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
5) Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται   µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 
6) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
7)Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 
στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου 
εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου 
εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  243   / 2018                                                      Α∆Α: ΩΝΓ4ΩΕ5-Ρ9Π           
ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για τον 
χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά Λειτουργούσες και   την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 
παρ.2 του Ν 429/1976. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση   , έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Προελέγχου Χαρακτηρισµού Επιχειρήσεων ως Εποχιακά Λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
Παγουλάτο Λεωνίδα  οποίος εισηγούµενος το   12ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για τον χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά 
Λειτουργούσες και   την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν 429/1976.» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 15393/11-06-2018 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το  
Πρακτικό 2 της Επιτροπής για δέκα   (10 )  αιτήσεις επιχειρήσεων µαζί µε τα δικαιολογητικά τους που ζητούν να 
υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:   
 
                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2018 
         
      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
      ΩΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
    Στο Αργοστόλι σήµερα την 11ην του µηνός Ιουνίου έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε 
σε συνεδρίαση που έγινε στο ∆ηµαρχείο Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου), ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
η επιτροπή Προελέγχου για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, η οποία συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό 62/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
αποτελείται από τους:  
1. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΛΕΩΝΙ∆Α – Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας ,ως Πρόεδρος 
2. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ –∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως µέλος 
3. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Υπάλληλος Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως µέλος 
 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, δεδοµένου ότι βρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα µέλη της επιτροπής, ο Πρόεδρος 
κάλεσε την επιτροπή να ελέγξουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις και οι οποίες ζητούν να 
χαρακτηρισθούν ως εποχιακές, για το έτος που αναγράφεται στην αίτησή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5  παρ.2 του Νόµου 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) µαζί µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που 
του έχουν ζητηθεί µε το υπ΄ αριθµ. 2960/27-1-2016 έγγραφό του. 
 Ακολουθούν αναλυτικά οι αιτήσεις: 
1)Αίτηση κ. των Σ. Βεργωτή- Ε. Τζανάτου Α.Ε., Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες που βρίσκονται στην 
περιοχή Άη Χέλη στα Σβορωνάτα Λειβαθούς Κεφαλλονιάς, µε Α.Φ.Μ. 099850505. Χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας από 1/5 έως 31/10, συνολικής επιφάνειας 198,80 τ.µ. 
 Η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ζητά τον χαρακτηρισµό της επιχείρησής της ως 
εποχιακή για το έτος 2015.  
 Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ότι: Για το χρονικό 
διάστηµα από 1/1/2015-31/1/2015 το ΦΠΑ ήταν µηδενικό, από 1/2/2015-28/2/2015 µηδενικό ενώ από 1/3/2015-
31/3/2015 εµφανίζει στον Κ.Α.6,5 που αφορά έσοδα από δωµάτια, εµφανίζει ποσό 30.985,91 ευρώ. Από την 
υπεύθυνη δήλωσε που µας κατέθεσε δηλώνεται ότι το ποσό αυτό αφορά προκαταβολή διαµονών στις 
τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες για τη σεζόν 2015. 
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Από 1/9/2015-31/12/2015 το ΦΠΑ  εµφανίζεται µηδενικό. 
Στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε αναφέρει ότι έχει δύο παροχές ρεύµατος. Από τις καταστάσεις ρεύµατος 
της εταιρείας ELPEDISON ENERGY AE που µας κατέθεσε εµφανίζονται: 
1)Αρ. Παροχής: 9-31043158-06 3: Από 13/1/2015-10/3/2015 κατανάλωση ρεύµατος 284 kwh, από 10/3/2015-
13/5/2015 873 kwh, από 9/11/2015-12/1/2016 304 kwh. 
2)Αρ.Παροχής: 9-31044430-06 1: Από 13/1/2015-10/3/2015 κατανάλωση ρεύµατος 261 kwh, από 10/3/2015-
13/5/2015 276  kwh  και από 9/11/2015-12/1/2016 784 kwh. 
 Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 23/2/2018, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
 Ως εκ τούτου, εισηγούµαστε όπως η αίτηση της εταιρείας γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας από 
Νοέµβριο-Μάρτιο. 
2)Αίτηση κ. Γασπαρινάτου Γερασίµου του Φωτίου, επιχείρηση «Καφετέρια-Σνακ Μπαρ» µε Α.Φ.Μ.  
068126589, µε έναρξη επιχείρησης 10/5/2016, που βρίσκεται στη Λάσση Κεφαλλονιάς. Χρονικό ∆ιάστηµα 
λειτουργίας από 15/5/2016 έως 30/9/2016, συνολικού εµβαδού επιχείρησης 122 τ.µ. 
Ο ανωτέρω προσκόµισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ζητά τον χαρακτηρισµό της επιχείρησής του ως 
εποχιακή για το έτος 2016. 
Από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2016, το τελευταίο τρίµηνο 2016 εµφανίζονται µηδενικές, ενώ από 
τις καταστάσεις της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε  εµφανίζονται µικρές καταναλώσεις ρεύµατος τους τελευταίους µήνες που η 
επιχείρηση είναι κλειστή. 
 Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 23/2/2018 διαπιστώθηκε ότι το κατάστηµα δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από 
Οκτώβριο-∆εκέµβριο. 
3) Αίτηση της κ. ΚΛΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Ιωάννη, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου ANASSA, που βρίσκεται στην 
παραλία Σκάλας Κεφαλλονιάς, µε Α.Φ.Μ. 062842233. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 15/4-15/10 κάθε 
έτους, εκτάσεως 797,69 τ.µ. 
Η ανωτέρω ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή της ως εποχιακή για το έτος 2016 και προσκόµισε όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 Από την εξέταση των δικαιολογητικών και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που προσκόµισε 
διαπιστώθηκε ότι από 1/1/2016-31/3/2016 το ΦΠΑ ήταν 3.520,49 ευρώ . Με υπεύθυνη δήλωσή της που κατέθεσε 
, δήλωσε ότι το ποσό αυτό αφορά καθυστερηµένη πληρωµή συµβολαίου της εταιρείας TUI, η οποία 
εκµεταλλεύεται τα δωµάτια του ξενοδοχείου, 
ενώ για το χρονικό διάστηµα από 1/10/2016-31/12/2016 και στον Κ.Α. 13 εµφανίζεται ποσό 30.044,43 ευρώ , 
ποσό που αφορά το µήνα Οκτώβριο 2016 που η επιχείρηση ακόµα λειτουργεί. 
Από τις καταστάσεις ρεύµατος προκύπτει ότι από 26/11/2015-27/1/2016 η κατανάλωση ρεύµατος ήταν 52 kwh, 
από 27/1/2016-28/3/2016 η κατανάλωση ρεύµατος ήταν 101 kwh και από 27/11/2016-25/1/2017 ήταν 47 kwh. 
 Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 23/2/2018, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από 
Νοέµβριο – Μάρτιο. 
4) Αίτηση του κ. ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του Αγγέλου, που διατηρεί επιχείρηση ενοικιαζοµένων 
δωµατίων µε µπαρ και πισίνα, στα Φαρακλάτα, ∆.Ε. Αργοστολίου, µε Α.Φ.Μ. 132440666. Τα ενοικιαζόµενα 
δωµάτια έχουν συνολική έκταση 221,6 τ.µ.  ενώ το µπαρ έχει συνολική επιφάνεια 24,06 τ.µ. Χρονικό 
διάστηµα λειτουργίας της επιχείρησης από 1/5/2017-30/10/2017. 
Ο ανωτέρω ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή του ως εποχιακή για το έτος 2017, προσκοµίζοντας όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το Α΄ Τρίµηνο 2017 
το ΦΠΑ είναι µηδενικό, ενώ το ∆΄Τρίµηνο 2017, εµφανίζει στον Κ.Α. 13 ποσό 2.902,21 ευρώ καθώς και ποσό 
1.142,10 ευρώ στον Κ.Α.24, αλλά αφορούν το µήνα Οκτώβριο 2017 που λειτουργεί η επιχείρηση. 
Η επιχείρηση έχει δύο παροχές ρεύµατος, µία για τα ενοικιαζόµενα και µία για το µπαρ όπως αυτό δηλώνεται 
στην υπεύθυνη δήλωσή του. 
Από τις καταστάσεις ∆ΕΗ που µας προσκόµισε, τα ενοικιαζόµενα δωµάτια έχουν από 23/10/2017 – 20/11/2017 
κατανάλωση ρεύµατος 405 kwh, από 20/11/2017-18/12/2017 94 kwh και από 18/12/2017-22/1/2018 9 kwh. 
To µπαρ εµφανίζει καταναλώσεις ρεύµατος από 23/10/2017-20/11/2017 171 kwh, από 20/11/2017-18/12/2017 
435 kwh και από 18/12/2017-22/1/2018 23 kwh. 
Όπως αναγράφεται στην αίτησή του, οι καταναλώσεις ρεύµατος τους µήνες που δεν λειτουργεί οφείλεται στη 
λειτουργία τριών µεγάλων προβολέων καθώς και στην κάµερα παρακολούθησης του χώρου που βρίσκεται στα 
ενοικιαζόµενα δωµάτια. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 23/2/2018 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου, εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας 
από Νοέµβριο-Απρίλιο. 
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5)Αίτηση της κ. ΤΟΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ∆ηµητρίου, ιδιοκτήτρια επιχείρησης µαζικής εστίασης και χώρου 
αναψυχής-εστιατόριο, µε Α.Φ.Μ. 054127409, που βρίσκεται στη Λακήθρα Κεφαλλονιάς, συνολικής 
εκτάσεως κτιρίου 87,81 τ.µ.  
Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από Μάιο έως Οκτώβριο. 
Η ανωτέρω κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή της ως εποχιακή για 
το έτος 2016. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε, και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, 
φαίνεται ότι το Α΄Τρίµηνο 2016 δεν είχε έσοδα η επιχείρηση καθώς και το ∆΄Τρίµηνο 2016. Ως εκ τούτου η 
επιχείρηση δεν λειτούργησε. 
Από τις καταστάσεις ∆ΕΗ που προσκόµισε φαίνεται ότι από 14/1/2016-10/3/2016 εµφανίζει κατανάλωση 
ρεύµατος 370 kwh και από 10/11/2016-9/3/2017 126 kwh. 
Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στις 3/4/2018 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από 
Νοέµβριο-Απρίλιο. 
6) Αίτηση των Αφών Γονατά Α.Ε., ξενοδοχειακή επιχείρηση µε Α.Φ.Μ. 094291449, στην Αγία Ευφηµία, 
συνολικής έκτασης 1080 τ.µ. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 31/10 κάθε έτους. 
Ο ανωτέρω µε την αίτησή του ζητά τον χαρακτηρισµό της επιχείρησής του ως εποχιακή για το έτος 2016. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε, και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, 
φαίνεται ότι από 1/1/2016-30/4/2016 δεν είχε έσοδα η επιχείρηση καθώς και το Νοέµβριο 2016, ενώ το 
∆εκέµβριο 2016 εµφανίζει στον Κ.Α. 13 έσοδα, ποσού 9.892,17 ευρώ που µε υπεύθυνη δήλωσή του δήλωσε ότι 
το ποσό αυτό είναι από ανεξόφλητους λογαριασµούς των τουριστικών γραφείων. 
Από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ φαίνεται ότι από 1/12/2015-31/12/2015 είχε κατανάλωση 320 kwh, από 
1/2/2016-29/2/2016 400 kwh, από 1/3/2016-31/3/2016 360 kwh, από  1/11/2016-30/11/2016 400 kwh, και από 
1/12/2016-31/12/2016 200 kwh. 
Οι καταναλώσεις αυτές οφείλονται όπως δηλώθηκε και σε προηγούµενη αίτησή του από φώτα που παραµένουν 
ανοικτά στην επιχείρηση τους µήνες που δεν λειτουργεί. 
Σε προηγούµενο επιτόπιο έλεγχο που είχε πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή τις 14/2/2017 (αρ. πρακτικού 
1/2017) είχε διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από 
Νοέµβριο-Απρίλιο. 
7) Αίτηση της κ. ΧΟΥΓΚΕΝΣΤΑΙΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Μπερνάρντ , µε Α.Φ.Μ. 031534368, η οποία διατηρεί ατοµική 
επιχείρηση ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων, τα οποία βρίσκονται στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας και 
επί των οδών Β.Γεωργίου και ∆αυίδ 10, µε τον διακριτικό τίτλο «BLUE PARADISE» επιφανείας 1.030 τ.µ. Η 
επιχείρηση λειτουργεί εποχιακά από Ιούνιο έως τέλος Σεπτεµβρίου. 
Η ανωτέρω µε την αίτησή της ζητά το χαρακτηρισµό της επιχείρησής της ως εποχιακή για το έτος 2016. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από 
1/1/2016-31/3/2016 προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν είχε έσοδα ενώ από 1/10/2016-31/12/2016 παρουσιάζει στον 
Κ.Α.24 ποσό 2.299,24 ευρώ που όπως µας δήλωσε είναι έσοδα από εµπορική δραστηριότητα. 
Κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφει ότι η παροχή της µε αριθµό 9 3102642-04 8 έχει σταµατήσει 
να ηλεκτροδοτείτε από 22/12/2015 λόγω λήξης της καλοκαιρινής σεζόν και παραµένει κλειστή έως 12/5/2016, 
προσκοµίζοντας και την από 22-12-2015 αίτηση καταγγελίας/λύσης σύµβασης προµήθειας προς τη ∆ΕΗ για 
τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην ανωτέρω παροχή. 
Επίσης κατέθεσε την από 5/10/2016 αίτηση καταγγελίας/λύσης σύµβασης προµήθειας προς τη ∆ΕΗ, σύµφωνα 
µε την οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση στην ανωτέρω παροχή από 5/10/2016. Στην υπεύθυνη δήλωσε 
που κατέθεσε αναφέρει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης από 5/10/2016 λόγω λήξης της καλοκαιρινής σεζόν. 
 Μετά τον έλεγχο που έγινε από την επιτροπή τις 23/2/2018 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
Από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, διαπιστώθηκε η εποχικότητα της επιχείρησης, όµως η µείωση των 
δηµοτικών τελών της που αιτείται είναι µηδενική  για τους µήνες που δεν λειτουργεί η επιχείρηση, καθώς είχε 
διακόψει την ηλεκτροδότηση και δεν είχε κατανάλωση ρεύµατος. 
8) Αίτηση του κ. Μουστάκη Αποστόλου µε Α.Φ.Μ. 103088954, «Ξενοδοχείο Μουστάκης» στην περιοχή Αγία 
Ευφηµία, ∆.Ε. Πυλαρέων, ∆ήµου Κεφαλλονιάς, εµβαδού κάλυψης 713,67 τ.µ. (βάση οικοδ. άδειας) και 
εµβαδού φωτιζόµενης επιφάνειας 695 τ.µ.  
Χρονικό διάστηµα λειτουργίας της επιχείρησης από 1/6/2016 έως 30/9/2016, όπως αναφέρεται στην µε αριθµ 
πρωτ:8444/27-3-2018 αίτησή του. Σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε από το ανωτέρω χρονικό 
διάστηµα λειτουργίας εξαιρείται ο χώρος του γραφείου εµβαδού 12 τ.µ. που λειτουργεί ολοχρονικά. Στην ίδια 
υπεύθυνη δήλωση ανέφερε ότι συστήµατα ασφαλείας, τηλεφωνικό κέντρο, ψυγεία-καταψύκτες λειτουργούν 
ακατάπαυστα βάση των τεχνικών τους οδηγιών. 
 Ο ανωτέρω µε την αίτησή του ζητά το χαρακτηρισµό της επιχείρησής του ως εποχιακή για το έτος 2016. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε, οι περιοδικές ΦΠΑ για το Α΄Τρίµηνο 2016 καθώς και το 
∆΄Τρίµηνο 2016, τους µήνες δηλαδή που δεν λειτουργεί η επιχείρηση, δεν εµφανίζει έσοδα στο Κ.Α.13. 
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Σύµφωνα µε την µε αριθµ. 2217/4-12-2017 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ η παροχή ρεύµατος 31027684 της 
επιχείρησης, δεν είχε καταµετρηθεί από τη ∆Ε∆∆ΗΕ στις τακτικές καταµετρήσεις τις 21/11/2016, 20/12/2016, 
25/1/2017 και 21/2/2017 λόγω αδυναµίας πρόσβασης στο σηµείο των µετρητών. Επίσης, σύµφωνα µε το ίδιο 
έγγραφο, η κατανάλωση της παροχής από 21/10/2016 έως 19/3/2017 ήταν 1861  kwh. 
 Από τον επιτόπιο έλεγχο που είχε πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή τις 14-2-2017(αρ. πρακτικό 1/2017) είχε 
διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν λειτουργούσε. 
 Ως εκ τούτου εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες από 
Νοέµβριο –Απρίλιο. 
   9) Αίτηση κ. Παρθένη Ειρήνη-Ελένης, µε Α.Φ.Μ. 103068617, που διατηρεί τουριστική επιχείρηση στη Λάσση 
Κεφαλλονιάς, αποτελούµενη από ξενοδοχείο µε τον τίτλο «IRELENA» εκτάσεως 600 τ.µ., και από 
ενοικιαζόµενα δωµάτια εµβαδού 550 τ.µ., και ενοικιαζόµενα εκτάσεως 280 τ.µ., τα οποία λειτουργούν από 1-5 
έως 30-10 εκάστου έτους. 
 Η ανωτέρω µε την αίτησή της, ζητά να χαρακτηρισθεί η επιχείρησή της ως εποχιακή για το έτος 2016 µε 
απαλλαγή των δηµοτικών τελών της. 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσε και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το 
Α΄Τρίµηνο 2016 εµφανίζει στον Κ.Α.13,  ποσό  12.605,50 ευρώ, που όπως δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση 
που κατέθεσε, αφορούν προκαταβολές για το τρέχον έτος, ενώ στο ∆΄Τρίµηνο 2016 εµφανίζει ποσά 32.657,05 
ευρώ που όµως δικαιολογούνται καθώς είναι µέσα και ο µήνας Οκτώβριος που η επιχείρηση λειτουργεί. 
 Από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ που προσκόµισε, δεν διαπιστώθηκαν καταναλώσεις ρεύµατος τους µήνες 
που δεν λειτουργεί η επιχείρηση. 
 Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποίησε η επιτροπή στις 23/2/2018 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν 
λειτουργούσε. 
  Ως εκ τούτου εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες από 
Νοέµβριο-Απρίλιο. 
10) Αίτηση κ. Μουρελάτου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου, ο οποίος έχει δύο τουριστικές κατοικίες στην Έρισο, 
στη θέση «Αγριλιάς», µε Α.Φ.Μ. 043872705, εκτάσεως 106 τ.µ. και 120 τ.µ. αντίστοιχα και λειτουργούν 
εποχιακά από Απρίλιο µέχρι και Οκτώβριο, όπως αυτό δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωσε που κατέθεσε. 
 Με την αίτησή του ζητά να χαρακτηρισθούν ως εποχιακά λειτουργούσες για το έτος 2017 προκειµένου να 
µειωθούν τα δηµοτικά τέλη του. 
 Από την εξέταση των δικαιολογητικών και συγκεκριµένα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2017, το 
Α΄Τρίµηνο 2017, το Β΄Τρίµηνο 2017 και το ∆΄Τρίµηνο 2017 δεν παρουσιάζει έσοδα στον Κ.Α. 13, ενώ τα 
έσοδα που εµφανίζονται στον Κ.Α. 24 προέρχονται από το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού, όπως µας 
δήλωσε στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε. 
 Από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ που µας προσκόµισε, οι καταναλώσεις ρεύµατος τους µήνες που δεν 
λειτουργούν οι τουριστικές κατοικίες  είναι µικρές και συγκεκριµένα: 
1)Αριθµ. παροχής: 31054064-02  
Από 24/10/2016-15/2/2017 165 kwh και από 23/10/2017-15/2/2018 165 kwh. 
2) Αριθµ.παροχής: 31054715-01  
Από 24/10/2016-15/2/2017 81 kwh, από 6/2/2017-28/3/2017 176 kwh και από 23/10/2017-15/2/2018 384 kwh.       
 Από τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε από την επιτροπή τις 13/3/2018, διαπιστώθηκε ότι οι τουριστικές κατοικίες 
δεν λειτουργούσαν. 
  Ως εκ τούτου, εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες από 
Νοέµβριο –Μάρτιο. 
 Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων µε τα δικαιολογητικά τους,  
η επιτροπή προελέγχου 
 
                                    
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  ∆ιαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς δέκα (10) αιτήσεις µαζί µε όλα τα 
επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, επιχειρήσεων που ζητούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ 2 του 
Νόµου 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) για εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς. 
                                                  Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                           1)ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 

                                                               2) ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής προελέγχου 
για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
                   Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος –    
Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις παρ. 1 &2 του άρθρου 5 του Ν 429/1976 
3) το αριθ.  2/ 2018 Πρακτικό της Αρµόδιας Επιτροπής 
και την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Επί του παραπάνω Πρακτικού  για τον  χαρακτηρισµό των εν λόγω επιχειρήσεων  ως εποχιακά 
λειτουργούσες   και την υπαγωγή τους  στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976,  γνωµοδοτεί 
και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναλυτικά όπως παρακάτω: 
 
Τον  χαρακτηρισµό των παρακάτω επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες   και την υπαγωγή τους  
στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976 : 
1)κ.  κ. των Σ. Βεργωτή- Ε. Τζανάτου Α.Ε., Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες που βρίσκονται στην περιοχή Άη 
Χέλη στα Σβορωνάτα Λειβαθούς Κεφαλλονιάς, µε Α.Φ.Μ. 099850505. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 
31/10, συνολικής επιφάνειας 198,80 τ.µ. , εισηγούµαστε όπως η αίτηση της εταιρείας γίνει αποδεκτή µε περίοδο 
µη λειτουργίας από Νοέµβριο-Μάρτιο 2015. 
2) κ. Γασπαρινάτου Γερασίµου του Φωτίου, επιχείρηση «Καφετέρια-Σνακ Μπαρ» µε Α.Φ.Μ.  068126589, 
εισηγούµαστε όπως αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από Οκτώβριο-∆εκέµβριο 
2016. 
3) Αίτηση της κ. ΚΛΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Ιωάννη, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου ANASSA, που βρίσκεται στην παραλία 
Σκάλας Κεφαλλονιάς, µε Α.Φ.Μ. 062842233. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 15/4-15/10 κάθε έτους, 
εκτάσεως 797,69 τ.µ., εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας 
από Νοέµβριο – Μάρτιο 2016. 
4) Αίτηση του κ. ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του Αγγέλου, που διατηρεί επιχείρηση ενοικιαζοµένων δωµατίων 
µε µπαρ και πισίνα, στα Φαρακλάτα, ∆.Ε. Αργοστολίου, µε Α.Φ.Μ. 132440666. Τα ενοικιαζόµενα δωµάτια έχουν 
συνολική έκταση 221,6 τ.µ.  ενώ το µπαρ έχει συνολική επιφάνεια 24,06  
τ.µ , εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από Νοέµβριο-
Απρίλιο 2017. 
5)Αίτηση της κ. ΤΟΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ∆ηµητρίου, ιδιοκτήτρια επιχείρησης µαζικής εστίασης και χώρου 
αναψυχής-εστιατόριο, µε Α.Φ.Μ. 054127409, που βρίσκεται στη Λακήθρα Κεφαλλονιάς, συνολικής εκτάσεως 
κτιρίου 87,81 τ.µ.  , εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από 
Νοέµβριο-Απρίλιο 2016. 
6) Αίτηση των Αφών Γονατά Α.Ε., ξενοδοχειακή επιχείρηση µε Α.Φ.Μ. 094291449, στην Αγία Ευφηµία, συνολικής 
έκτασης 1080 τ.µ. εισηγούµαστε όπως η αίτηση της επιχείρησης γίνει αποδεκτή, µε περίοδο µη λειτουργίας από 
Νοέµβριο-Απρίλιο 2016. 
7) Αίτηση της κ. ΧΟΥΓΚΕΝΣΤΑΙΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Μπερνάρντ , µε Α.Φ.Μ. 031534368, η οποία διατηρεί ατοµική 
επιχείρηση ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων, τα οποία βρίσκονται στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας και 
επί των οδών Β.Γεωργίου και ∆αυίδ 10, µε τον διακριτικό τίτλο «BLUE PARADISE» επιφανείας 1.030 τ.µ.  
Από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, διαπιστώθηκε η εποχικότητα της επιχείρησης, όµως η µείωση των 
δηµοτικών τελών της που αιτείται είναι µηδενική  για τους µήνες που δεν λειτουργεί η επιχείρηση, καθώς είχε 
διακόψει την ηλεκτροδότηση και δεν είχε κατανάλωση ρεύµατος. 
8) Αίτηση του κ. Μουστάκη Αποστόλου µε Α.Φ.Μ. 103088954, «Ξενοδοχείο Μουστάκης» στην περιοχή Αγία 
Ευφηµία, ∆.Ε. Πυλαρέων, ∆ήµου Κεφαλλονιάς, εµβαδού κάλυψης 713,67 τ.µ. (βάση οικοδ. άδειας) και εµβαδού 
φωτιζόµενης επιφάνειας 695 τ.µ. εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες 
από Νοέµβριο –Απρίλιο 2016. 
   9) Αίτηση κ. Παρθένη Ειρήνη-Ελένης, µε Α.Φ.Μ. 103068617, που διατηρεί τουριστική επιχείρηση στη Λάσση 
Κεφαλλονιάς, αποτελούµενη από ξενοδοχείο µε τον τίτλο «IRELENA» εκτάσεως 600 τ.µ., και από ενοικιαζόµενα 
δωµάτια εµβαδού 550 τ.µ., και ενοικιαζόµενα εκτάσεως 280 τ.µ., εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της 
επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες από Νοέµβριο-Απρίλιο 2016 . 
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10) Αίτηση κ. Μουρελάτου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου, ο οποίος έχει δύο τουριστικές κατοικίες στην Έρισο, στη 
θέση «Αγριλιάς», µε Α.Φ.Μ. 043872705, εκτάσεως 106 τ.µ. και 120 τ.µ. , εισηγούµαστε τον χαρακτηρισµό της 
επιχείρησης ως εποχιακή για τους µήνες από Νοέµβριο –Μάρτιο 2017. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    244  / 2018                                        Α∆Α: 7Χ3ΗΩΕ5-558 
 ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση  Επιτροπής για την διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω ΚΗΣΚ για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων , µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των 
οποίων η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 
2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη, το 13 ο 
θέµα      ηµερήσιας διάταξης : «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων µέσω ΚΗΣ για την 
ανάθεση δηµοσίων Συµβάσεων έργων , µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών , των οποίων 
η εκτιµώµενη αξία είναι ίση ή κατώτερη των 20,000,00 € χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 2018.»  ανέφερε  τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/ 2016 που αναφέρεται ότι «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.» Στην παρ 5 του αρ 118 ορίζονται τα εξής: Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, 
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή, 
προκειµένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δηµοσιεύει µια φορά κατ’ έτος και για διάστηµα 
είκοσι ηµερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφεροµένων ανά κατηγορίες έργων/µελετών. Στην 
πρόσκληση η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόµενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής 
τεχνικής ικανότητας για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρείς 
ενδιαφερόµενοι, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. 
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση από Επιτροπή που ορίζεται από την 
αναθέτουσα αρχή, µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται 
στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Σύστηµα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), µέσω 
του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις. 
Η αριθ. ∆ΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ 900 Β΄/17-3-2017) στο 
άρθρο 1 αναφέρει ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρµογή στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης 
των δηµόσιων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του ν. 4412/16 οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από τις αναθέτουσες αρχές του άρθρου 2 του 
ν.4412/16 ενώ το άρθρο 2 αναφέρει τη δηµιουργία Κεντρικού Μητρώου Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κληρώσεων 
για ∆ηµόσιες Συµβάσεις και το άρθρο 4 την επιχειρησιακή λογική του Κ.Η.Σ.Κ  . Μετά την οριστικοποίηση των 
καταλόγων ενδιαφεροµένων υποψηφίων αναδόχων ανά κατηγορία έργου/µελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και των στοιχείων της σύµβασης δίνεται η δυνατότητα διενέργειας 
κλήρωσης. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διµελής ή τριµελής 
επιτροπή 
υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για συγκεκριµένη σύµβαση. Η αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά τη κρίση 
της να ορίσει µια επιτροπή κατ΄έτος. Ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος 
και εγγεγραµµένος χρήστης του συστήµατος. 
Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από το χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και µέλος της επιτροπής 
κληρώσεως που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 
Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 
τεύχος Β’, της υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016 έγινε η κλήρωση της επιτροπής και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 2217/25-1-2018 
πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων υπαλλήλων. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων 
η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ του Ν.4412/2016. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Γαρµπή  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 20223/30-07 -2018 διαβιβαστικό του 
αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει 
το ταυτάριθµο  Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης  για την συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής  το οποίο αναλυτικά  
έχει ως εξής:  
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  30-7-2018 
        ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ    Αρ. Πρωτ.:       20223 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Βεργωτή 160 
Ταχ. Κώδικας: 28100 
Τηλ.:  26710-22725 
Φαξ:  26710-22472 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω ΚΗΣΚ 
Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 30 του µήνα Ιουλίου του έτους 
2018 ηµέρα ∆ευτέρα και σύµφωνα µε τις διατάξεις :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011). 
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β’/07.11.2011). 
3. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
4. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
5. To αρθρο 118 του Ν4412/2016 
6. Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν3852/2010 
7. Την ∆ΝΣγ/ οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση του υπουργού υποδοµών και Μεταφορών ( ΦΕΚ 900Β/17-3-2017) 
ο κος Καλογερόπουλος Θεόδωρος , Προϊσταµένος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των 
α) Κλαουδάτου Γεράσιµο, Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
β) Τσιούτσιου Γεράσιµου,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
διενήργησε δηµόσια κλήρωση. 
 Αφού έλαβε υπόψη: 
α) Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω 
ΚΗΣΚ για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων , µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α για 
το έτος 2018 
β) Την ∆ΝΣγ/ οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση του υπουργού υποδοµών και Μεταφορών ( ΦΕΚ 900Β/17-3-2017) 
γ) Την υπ΄ αριθµ.  20079/ 27-7-2018 ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 
 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τον κάτωθι διαγωνισµό. 
 
Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 
Επιτροπή για την διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 
έργων , µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 2018 
Τακτικά µέλη: 
1. Κοντογιάννης Γεώργος ,  Π.Ε  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
2. Γιακουµάτου Μαριάνθη   Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.  
3. Βασιλάτου Σταµατούλα , Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1. ∆ανελάτος Σπυρίδων  , Μηχανολόγος  Μηχ/κός Τ.Ε.  
2. Παγουλάτος Λεωνίδας ,   Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος. Μηχ/κός Π.Ε.  
3. Λουκέρη Ελένη ,  Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.  
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Οι Υπάλληλοι 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆.Τ.Υ.        

    
        Κλαουδάτος Γεράσιµος, 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

   Πολ.  Μηχανικός                                                         Τσιούτσιος Γεράσιµος 
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 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση ως  έχει της παραπάνω Επιτροπής και τον ορισµό Προέδρου της , τον κ. 
Κοντογιάννη  Γεώργιο    µε αναπληρωτή  τον κ ∆ανελάτο Σπυρίδωνα. 

Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος  –Παπαδάτος Νικόλαος 
–    Κωνσταντάκης Άγγελος –Ηλίας Κουρκουµέλης - Μινέτος ∆ιονύσιος. 

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γ το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 
3)  την ∆ΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466 απόφαση του υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ 900 Β΄/17-3-2017) 
4) τις διατάξεις του αρ 72 του Ν.3852/10 
5)  το υπ’αριθµ 20223/30-07-2018 πρακτικό κλήρωσης 
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                       ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Συγκροτεί Επιτροπή ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας έως 31-12-2018, αποτελούµενη από 
3 µέλη, ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Α/Α   Όνοµατεπώνυµο                   Ιδιότητα 
1.     Κοντογιάννης Γεώργιος ,     Π.Ε  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
2.      Γιακουµάτου Μαριάνθη      Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.  
3.      Βασιλάτου Σταµατούλα ,     Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Α/Α    Όνοµατεπώνυµο                   Ιδιότητα 
1.    ∆ανελάτος Σπυρίδων  ,    Μηχανολόγος  Μηχ/κός Τ.Ε.  
2.    Παγουλάτος Λεωνίδας ,   Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος. Μηχ/κός Π.Ε.  
3.    Λουκέρη Ελένη ,  Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.  
 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κοντογιάννης Γεώργιος   µε αναπληρωτή  τον κ ∆ανελάτο Σπυρίδωνα. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            
                                                                                                                      Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                               
                                                                                                                        Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   
                                                                                                                         Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                          
                                                                                                                       Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                         
                                                                                                                             Μινέτος ∆ιονύσιος  
 
 
      Σοφία Γαρµπή  
      Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών          

 


