
 865 

                                                                                                                
                                                                                                                                       
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 

                                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 της  25ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  11  η Αυγούστου  2017 του  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  11 η  Αυγούστου   του έτους 2017, ηµέρα   Παρασκευή  και ώρα 10 :30 το 
πρωί    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  24228/ 7-08-2017 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.   Γαρµπή Σοφία                                                                                                        
2. Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                          Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                       ∆ηµητράτος Γεράσιµος  
4.   Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                         Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                                                  
5.   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                           
6. Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στις 194-195-196-197& από 201έως και 209/2017 )  
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    192 / 2017                                                                  Α∆Α: 6Χ8ΙΩΕ5-Υ94 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισµού επιλογής αναδόχου 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη 
της Επιτροπής για συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέµα : Κατάρτιση των 

όρων ∆ιακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» προκειµένου  να  καλυφθούν  οι ανάγκες  της 
Πολιτικής προστασίας  και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν καταρχήν για την συζήτηση του 
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης ως  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ .  
Αφού τα Μέλη ψήφησαν ΟΜΟΦΩΝΑ για την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος  
εισηγούµενη το εν λόγω θέµα ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την   227 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 

προσδιορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης  µε συνοπτικό διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει κριτηρίων για την βέλτιστη σχέση ποιότητας 
τιµής 

η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω 
προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

CPV : 34144212-7 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, βάσει κριτηρίων για την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής, για την προµήθεια  µίας 
υδροφόρας, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες κυρίως της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και άλλων 
Υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισµού (Ολογράφως/ αριθµητικά)εβδοµήντα χιλιάδων 70.000,00 
ευρώ €(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ24%), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117. 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006. 
γ) Την υπ’ αριθ……απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε η πίστωση, 
αποφασίστηκε η διενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας, εγκρίθηκαν οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
δ)Τους όρους της παρούσας και 

καλεί 
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
διενέργειας της ανωτέρω προµήθειας. 
ΑΡΘΡΟ 1. 
Ισχύουσες  ∆ιατάξεις – Αποφάσεις: 

Η εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης διενεργείται σύµφωνα µε: 
Α Τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117 όπως 
αυτός ισχύει. 

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'). 

3. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος 
Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007 και της  
παρ. 9 του άρθρου 209,  όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

 

                         Αργοστόλι  …../…./2017 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Πλατεία Βαλλιάνου  
Αργοστόλι Κεφαλληνίας  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υδροφόρου Μηχανήµατος έργου  
 

Αριθµός Πρωτοκόλλου ∆ιακήρυξης:  
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6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»  

7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

8. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που 
εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της. 
 

Β. Τις αποφάσεις: 
 

1. Την µε αριθ. 227/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως της µελέτης και 
καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 

2. Την µε αριθµ. ………./2017απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία: 
Α) Εγκρίνονται οι όροι  και η προµήθεια  µίας (1) Υδροφόρας ως µηχάνηµα έργου, το οποίο 
θα καλύψει τις ανάγκες κυρίως της Πολιτικής Προστασίας και η διάθεση πίστωσης ποσού 
70.000,00 σε βάρος των  Κ.Α 70-7132.01 µε το ποσό των 55.000,00€  και Κ.Α. 30.7132.04 µε το 
ποσό των 15.000,00€  από τον  προϋπολογισµό  έτους 2017. 

Β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της µε συνοπτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά   βάσει κριτηρίων για την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας τιµής,. 

Γ) Εγκρίνονται οι  Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης της προµήθεια  
µίας (1) Υδροφόρας, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες , της Πολιτικής Προστασίας 

∆) Καθορίζονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισµού. 
ΑΡΘΡΟ 2. 
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς  
Κωδικός NUTS:ΙΙΙ EL 623 
Ιστοσελίδα:www.prom@kefallonia.gov.gr 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία  Βαλλιάνου 
Ταχ.Κωδ.: 281 00 
Τηλ.: 2671360155 
Telefax: 2671022572 
E-Mail: prom@kefallonia.gov.gr 
Πληροφορίες:  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου  
«Ο Κέφαλος» τις 6 -09-2017 ηµέρα Τετάρτη  ώρα 10:00 το πρωί , ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 
ή εκτέλεσης της προµήθειας, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
ΑΡΘΡΟ 3. 
Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών: 
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) Η µε αρ. …………… προκήρυξη. 
β) Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
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γ)Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016. 
δ)Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ)Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς. 
ε) Τεχνική Περιγραφή. 
στ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 
ζ) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή  επί όλων των ανωτέρω. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, στα έγγραφα της 
σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www. 
Kefallonia.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
ΑΡΘΡΟ 4. 
Αντικείµενο του διαγωνισµού: 
1. Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια  µίας (1) υδροφόρας ως µηχάνηµα έργου, το οποίο θα 
καλύψει τις ανάγκες κυρίως  της Πολιτικής Προστασίας, όπως περιγράφεται στις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
2. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον 
διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης, δεν πρέπει να µεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016.  

∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 5. 
Προϋπολογισµός της σύµβασης: 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 70.000,00. Ευρώ και αναλύεται 
σε: 
Καθαρή αξία: 56.451,61 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 13.548,39 € 
ΑΡΘΡΟ 6. 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου: 
1. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους  και βαρύνει τους  κωδικούς  Κ.Α. 70-
7132.01 µε το ποσό τω ν 55.000,00 €  και Κ.Α. 30-7132.04 µε το ποσό των 15.000,00 €  του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  
4. Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου. 
Η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή του µηχανήµατος. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του 
ν.4412/2016.  
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ∆ήµου. 
Γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή ∆) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας .  
ΑΡΘΡΟ 7. 
Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου: 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει κριτηρίων για την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής. 
ΑΡΘΡΟ 8. 
Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού – κατάθεση προσφορών: 

Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στις  
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6 Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 9:30 π.µ. έως 10:00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου ο  ΚΕΦΑΛΟΣ , ενώπιον της Αρµόδιας  Επιτροπής για την συγκεκριµένη σύµβαση. Οι 
προσφορές µπορεί να σταλούν ταχυδροµικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι και 
την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών 
µπορούν να παρίστανται οι συµµετέχοντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του 
διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 
ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την  13η Σεπτεµβρίου 2017  ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 9: 30 : 
π.µ. έως 10:00 π.µ. στον ίδιο χώρο. 
ΑΡΘΡΟ 9. 
Υποβολή φακέλου προσφοράς: 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 8 είτε 
(α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή 
προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί µέχρι και την προηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του …………..1 

για την  προµήθεια  µίας (1) Υδροφόρας, το οποίο θα καλύψει κυρίως τις ανάγκες, της Πολιτικής 
Προστασίας µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής 

προσφορών , την 6η Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 10:00 πρωινή. 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 9. 
β) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 
(Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 8 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και 
τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

                                                 
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, 
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων 
των µελών αυτής. 
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8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
ΑΡΘΡΟ 10 
Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς. 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
(α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
(β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
(γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
Α. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει: 

1 Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 16 της παρούσας. Στο 
ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής 
µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2 Την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο  
20.1 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 
Β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης, της προµήθεια  µίας (1) Υδροφόρας ως µηχάνηµα 
έργου, το οποίο θα καλύψει τις κυρίως ανάγκες, της Πολιτικής Προστασίας. 
Γ. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης της προµήθεια  µίας (1) Υδροφόρας ως µηχάνηµα 
έργου, το οποίο θα καλύψει τις κυρίως ανάγκες, της Πολιτικής Προστασίας.  
ΑΡΘΡΟ 11. 
Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών: 
1. Η τιµή του προς προµήθεια οχήµατος δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του οχήµατος σε 
πλήρη λειτουργία  στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ €. 
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
ΑΡΘΡΟ 12. 
Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση: 
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς. 
α)Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 8 της παρούσας. 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 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής, για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της 
παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο, µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς 
δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της 
σύµβασης. 
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β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο8  Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία 
των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση 
των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς 
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 
ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.  

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού τους. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (100%) 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

Α Β  ΑΠΌ ΕΩΣ 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.1: Κινητήρας 30%  15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.2: Κιβώτιο 
ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση 
κίνησης - Αναρτήσεις ,λάστιχα 

30% 
 

15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.3: ∆ιαστάσεις 
- Βάρος - Κατασκευή πλαισίου - 
Κατανοµή φορτίων ανά άξονα  

30% 
 

15 18 
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Συµφωνία υλικού µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, 
ανέσεις, ποιότητα και 
τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και 
αποδοτικότητα, αξιοπιστία 
και ασφάλεια στη λειτουργία 
και την χρήση του   ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.4: Θάλαµος 

οδήγησης 

40% 

10% 
 

5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.1: ∆εξαµενή  45%  18 21,6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.2: Αντλία 
υψηλής και κανόνι πυρόσβεσης 

35% 
 

18 21 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.3: Αντλία 
χαµηλής 

10% 
 

5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.4: Σύστηµα 
πλύσεως δρόµων 

10% 
 

5 6 
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 Συµφωνία υλικού µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, 
ανέσεις, ποιότητα και 
τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και 
αποδοτικότητα, αξιοπιστία 
και ασφάλεια στη λειτουργία 
και την χρήση του    

30% 
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Τ
ΕΧρόνος παράδοσης, 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.1: Χρόνος 
30% 

10% 
 

5 6 
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παράδοσης 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.2: 
Εκπαίδευση προσωπικού του 
∆ήµου στον χειρισµό του 
µηχανήµατος  

10% 

 

5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.3: ∆ιάρκεια 
εγγύησης καλής λειτουργίας 
(διατήρησης) 

60% 
 

15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.4: Στοιχεία 
τεχνικής υποστήριξης εντός της 
περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας (π.χ. χρόνος 
ανταπόκρισης από την έγγραφη 
ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής 
υποστήριξης και τεχνικό 
προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο 
διάστηµα αυτό για να 
αντιµετωπίσει τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται για SERVICE 
και επισκευές κατά περίπτωση, 
κλπ.) 
 
 
 
 

10% 

 

13 15,6 

ποιότητα εξυπηρέτησης 
(SERVICE) µετά την 
πώληση, τεχνική 
υποστήριξη - βοήθεια εκ 
µέρους του κατασκευαστή 
και εκπαίδευση  

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.5: ∆ιάρκεια 
περιόδου συντήρησης στην 
οποία δεσµεύονται ότι θα 
καλύψουν τον ∆ήµο µε όλα τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά 

10% 

 

13 15,6 

 
Η βαθµολογία προκύπτει από τον τύπο U= σ1.Κ1+σ2.Κ2+…..σν.Κν 
Όπιου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2…σν=1.  
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το 
µεγαλύτερο αριθµό στο «U». Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται 
ακριβώς όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και κατατάσσει σε 
πίνακα τις προσφορές , από την προσφορά που πήρε την µεγαλύτερη βαθµολογία προς την µικρότερη 
. Το πρακτικό αυτό θα επικυρωθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα κοινοποιηθεί 
σε όλους τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό . Κατά της απόφασης αυτής   χωρά ένσταση σύµφωνα 
µε το άρθρο 21 της παρούσης .  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους 
συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 
µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το  µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής της 
προσφοράς προς τη βαθµολογία της. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή και βαθµολογία 
(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης. 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 
10 ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , που καθορίζονται 
στο άρθρο 18. της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
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 5 ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε 
το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 
14, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή 
για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
β) Η Οικονοµική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 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, 
επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες 
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 18 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. 
Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν, 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων13, 14 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 15, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 20 ηµερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
δ) 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 
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έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
ΑΡΘΡΟ 13. 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό: 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στις προµήθειες Αυτοκινήτων  και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) Σε κράτος-µέλος της Ένωσης. 
β) Σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ)Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
του Ν. 4412/2016. 
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
ΑΡΘΡΟ 14. 
Λόγοι αποκλεισµού: 

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του, (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ή σε ένα από 
τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ), ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα. 
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 
ε) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 
στ) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
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καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος, ή την 
εθνική νοµοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα, ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.∆εν αποκλείεται  ο προσφέρων, 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. 
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο 
αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, 
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται  η παράγραφος 2. 
4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
Αποκλείεται από την συµµετοχή στην διαδικασία σύναψης της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης 
συµµετέχων : 
α) Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι ο 
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού. 
β) Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 
γ) Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού, ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν 4412/2016. 
δ) Εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
ε) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 
2 και 4. 
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6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν 
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα 
µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο 
ισχύει η απόφαση. 
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
8. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων (διαγωνισµό). 
ΑΡΘΡΟ 15. 
Κριτήρια επιλογής: 
Α. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα, ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής ( Επαγγελµατικό η εµπορικό Επιµελητήριο 
) .   
ΑΡΘΡΟ 16. 
∆ικαιολογητικά Συµµέτοχής: 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού, να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά :  
1 Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρακάτω παραγράφου της 

παρούσας. Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης(συµπεριλαµβανοµένης 
της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

   Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε 
µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της παρούσας. 
β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της 
παρούσας. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από 
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο 
έντυπο (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
ΑΡΘΡΟ 17. 
∆ικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά µέσα): 

                                                 
2Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέο ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
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∆ικαιολογητικά 
α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 13 
και 14 της παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών του άρθρου 8, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 12.3 (α) και 
κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 12.3 (β) της παρούσας.  
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 8. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης 
να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 8. 
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 13 και 14 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της 
ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 15 αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των µελών της 
ένωσης . 
ε. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
ΑΡΘΡΟ 18. 
2. ∆ικαιολογητικά  κατακύρωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 14-15: 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 14-15, οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης µέσα σε 10 
ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης: 
α. Για την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού 
µητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 14 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
β. Για την παράγραφο 2 του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 
(i) Φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα. 
(ιι) Ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

                                                                                                                                            
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες 
(βλ. και σηµείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόµου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
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Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ των µελών της διοίκησής τους 
εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 
γ. Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 
και 2 του άρθρου 14, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 14 
της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 
δ.Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός 
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
ε. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικού Εµπορικού  Επιµελητήριού ( άρθρο 15)  
ΑΡΘΡΟ 19. 
Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα 4. µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 
ΑΡΘΡΟ 20. 
Εγγυήσεις: 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 20.1  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. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά 
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από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
20.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
1. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεση  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία λήξης του 
συµβατικού χρόνου. 

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. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  
ΑΡΘΡΟ 21. 
Ενστάσεις: 

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει, ύστερα 
από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 20/2017  
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , 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 παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της ∆ιακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης  της παρούσας, χωρεί ένσταση η 
οποία υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 παράβολου 
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
ΑΡΘΡΟ 22. 
Γλώσσα διαδικασίας: 
1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 
σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των 
εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα3, και 
η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, 

                                                 
3Είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε µε την επίθεση της 
σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε 
το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.  
4Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).  
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είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την 
παρουσία διερµηνέων. 
ΑΡΘΡΟ 23. 
Σύναψης σύµβασης: 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Κρήτης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή 
της σύµβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 24. 
Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης: 

Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα 
αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
1. Το Συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές. 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
5. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου 
ΑΡΘΡΟ 25. 
Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης: 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό, αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της ∆ιακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες εκτέλεσης της προµήθειας. 
ΑΡΘΡΟ 26. 
Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας: 

Το όχηµα σε πλήρη λειτουργία πρέπει να παραδοθεί µέχρι 30 ηµέρες από την ηµέρα 
ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ .  
ΑΡΘΡΟ 27. 
Ποινικές ρήτρες. 

Αν το όχηµα δεν  φορτωθεί  παραδοθεί  ή αντικατασταθεί  µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209/του Ν. 
4412/2016, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού 
διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση, ή αντικατάσταση του αυτοκινήτου, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
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ΑΡΘΡΟ 28. 
Έκπτωση του Αναδόχου: 
 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 όχηµα , ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης .  
ΑΡΘΡΟ 29. 
Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου: 
 Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε µε όλους τους φόρους και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα εξόφλησης της σύµβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 30. 
∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης: 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλιέται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, 
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.kefallonia.gov.gr.) και σε µία 
ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή να εγκρίνουν την δαπάνη και να διαθέσουν τις αντίστοιχες 
πιστώσεις  καθώς και την κατάρτιση των παραπάνω όρων για την προµήθεια υδροφόρου οχήµατος . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος - Γαρµπή Σοφία & Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την    227 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) τις   µε αρ. 604 & 605 /10-08-2017 προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  . 
4)  το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού  55.000,00 και διαθέτει  την  αντίστοιχη  πίστωση   από τον 
Κ.Α 70.7132.01 του Προϋπολογισµού 2017και τίτλο  «Προµήθεια υδροφόρου οχήµατος»   
   Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού  15.000,00 και διαθέτει  την  αντίστοιχη  πίστωση   από τον 
Κ.Α 30.7132.04 του Προϋπολογισµού 2017και τίτλο  «Προµήθεια εξοπλισµού βυτιοφόρου  οχήµατος»   
 

2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει κριτηρίων 
για την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής, για την προµήθεια  µίας υδροφόρας, η οποία θα καλύψει τις 
ανάγκες κυρίως της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και άλλων Υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισµού  

εβδοµήντα χιλιάδων ( 70.000,00 ) ευρώ €(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  24%), 
 

3.Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την 
Τετάρτη 6 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 10:00.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της 
οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 την 6η  
Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.µ. έως 10:00 π.µ.  , ενώπιον της Αρµόδιας  Επιτροπής για την 

συγκεκριµένη σύµβαση. Οι προσφορές µπορεί να σταλούν ταχυδροµικά ή να κατατεθούν στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού. Κατά την ηµέρα 
αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι συµµετέχοντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι 
τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο 
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διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την  13η Σεπτεµβρίου 2017  
ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 9: 30   π.µ. έως 10:00 π.µ. στον ίδιο χώρο. 
4. Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλιέται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, 
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.kefallonia.gov.gr.) και σε µία 
ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα 
 

5. Η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν 
σε ισχύει έως τις 31/12/2020 του Ν. 3548/2007, δηλαδή σε µία  ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα.(ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ-ΧΡΟΝΙΚΑ) 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβληθούν  από τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε 
περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 

                                                                   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    193   /  2017                                               Α∆Α: 7ΧΦΒΩΕ5-Τ5Ι 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     το  4 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   
2017.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του  Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιου Παγώνη  ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω : 
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την 
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά 
περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον 
Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του 
άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 
προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. 
ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 
παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η 
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 
3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί 
στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  
που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε 
νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω 
την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  
του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης 

Ποσό Αιτιολογία Κ.Α.Ε. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Κ.Α.Ε. 

478 09/06/2017 155,70 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 00.6221.00 3.314,32 

479 09/06/2017 45,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10.6265.00 1327,44 

557 25/07/2017 1.984,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 35.6262.18 12.968,04 

558 26/07/2017 327,60 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙAΓ/ΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΛΕΙΤ.ΜΥΡΤΟΥ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆.ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

10.6462. 2.721,37 

560 27/07/2017 790,37 Προµήθεια υλικών και εργαλείων (υδραυλικά). 35.6699. 1.500,55 
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564 31/07/2017 148,73 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 00.8223.01 0,00 

565 31/07/2017 491,66 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 30.6462. 1.966,28 

566 31/07/2017 43,40 ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΠΡΟΣ ∆ΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ 
18/07/2017(3754/2017) ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ, βάσει της αριθ. 408/2017 ΑΠΟΦ. 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

00.6116. 6.704,28 

568 01/08/2017 90,41 Αµοιβές συµβολαιογράφων για την σύνταξη του συµβολαιου 
αναχρηµατοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου µας 
στο ΤΠ∆. 

00.6111. 8.407,89 

569 01/08/2017 7.946,58 Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του έργου " Αξιοποίηση της κοινής 
ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS" 

69.8261.01 14.909,76 

570 01/08/2017 8.198,87 Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του έργου " Αξιοποίηση της κοινής 
ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS" 

69.8261.02 0,00 

571 02/08/2017 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 35.6262.18 11.968,04 

572 02/08/2017 998,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 35.6262.18 10.969,84 

573 02/08/2017 149,92 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10.6662. 1.350,08 

574 02/08/2017 954,80 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 30.6462. 1.011,48 

575 02/08/2017 168,00 ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.178/2017 
ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

00.6111. 8.239,89 

576 02/08/2017 37.765,69 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 30.8116.12 0,00 

577 02/08/2017 10.000,00 ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών πράξεων  

00.6492. 0,00 

578 02/08/2017 75.000,00 Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων 00.8117.35 0,00 

579 02/08/2017 40.000,00 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές αποζηµιώσεις 00.6823. 0,00 

580 02/08/2017 10.000,00 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 00.6514. 0,00 

581 02/08/2017 332,32 Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και 
κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής) 

00.6111. 7.907,57 

582 02/08/2017 256,00 Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και 
κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής) 

00.6111. 7.651,57 

583 02/08/2017 1.450,80 Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και 
κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής) 

00.6111. 6.200,77 

584 02/08/2017 620,00 Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και 
κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής) 

00.6111. 5.580,77 

587 04/08/2017 10.000,00 Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 

15.6741.07 0,00 

588 04/08/2017 27.220,38 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 

15.6741.01 0,00 

589 04/08/2017 80.000,00 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 

70.6211. 0,00 

590 04/08/2017 100.000,00 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 

20.6211. 0,00 

591 07/08/2017 148,80 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΤΩΝ 35.6262.17 21.504,72 

592 07/08/2017 148,80 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΤΩΝ 35.6662.02 22.980,54 

593 07/08/2017 694,40 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΤΩΝ 35.6262.18 10.275,44 
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594 07/08/2017 702,40 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 35.6262.03 22.566,98 

595 07/08/2017 297,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 35.6262.18 9.977,84 

596 07/08/2017 449,50 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 30.6462. 561,98 

597 07/08/2017 818,40 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 10.6462. 1.902,97 

598 07/08/2017 248,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 30.6462. 313,98 

599 07/08/2017 744,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓ/ΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 2017 10.6462. 1.158,97 

600 07/08/2017 52,57 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 00.8223.01 0,00 

601 08/08/2017 20.467,50 Υπηρεσίες ανάλυσης και διαχείρησης ∆ηµοτικών Τελών και 
ΤΑΠ[ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΡΙΘ.17766/31.5.2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ] 

20.6279.02 0,00 

602 09/08/2017 248,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

10.6462. 910,97 

603 09/08/2017 84.949,73 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ο∆ΟΣ Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ-
6ος Λογαριασµός 

64.7322.01 269.961,42 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει τις Πάγιες των Προέδρων και την  αρίθ. 598/2017 πρόταση 
ανάληψης υποχρεώσεων και συµπληρώνει ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις δαπανών  που 
θα µπορούσαν να εγκρίνουν αλλά διαφωνούν µε τον τρόπο εκτέλεσης τους (απευθείας 
αναθέσεις) 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γαρµπή Σοφία. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

του Προϋπολογισµού 2017. 

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   

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

. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  194 / 2017                                                                 Α∆Α: 7 Η1ΦΩΕ5-∆∆Χ   
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

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

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης 

Ποσό Αιτιολογία 

164 31/07/2017 2.700,00 EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆.Τ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ & 
ΧΡΗΣΗ του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

165 31/07/2017 5.909,90 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, βάσει της αριθ. 35/2017 
Μελέτης του Τµήµατος Προµηθειών 

168 01/08/2017 471,20 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
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πολλαπλών εκτυπώσεων 

169 01/08/2017 20.441,40 Προµήθεια εξοπλισµού παραλιών ( Ξαπλώστρες , 
Οµπρέλες ,λοιπός εξοπλισµός )  

170 03/08/2017 380,00 Καθαρισµός υπνόσακων-κουρτινών κλπ 

171 03/08/2017 2.800,00 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ( γιλέκα , 
φόρµες, αρβυλα, µάσκες κ.λ.π. ) - Πολιτική προστασία  

172 03/08/2017 3.716,28 Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου στην Τ.Κ. Νυφίου. 

173 03/08/2017 7.167,20 Αντικατάσταση ετοιµόροπης λιθοδοµής (περίφραξης 
του κοιµητηρίου της Τ.Κ Φαρακλάτων. 

174 09/08/2017 1.660,00 Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης - κλιµατισµού 

175 09/08/2017 2.480,00 Προµήθεια καλαθιών απορριµµάτων 

176 09/08/2017 7.216,80 Προµήθεια καθισµάτων - παγκάκια 

177 09/08/2017 806,00 Προµήθεια υλικών αποκατάστασης λειτουργίας 
φωτεινών σηµατοδοτών 

178 09/08/2017 401,76 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας 

179 10/08/2017 1.612,00 Καθαρισµός ιδιοκτησίας εντός Αργοστολίου λόγω 
Εισαγγελικής Παραγγελίας 

180 11/08/2017 1.708,22 Υλικά συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων 
χώρων. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει  την αναγκαιότητα των παρακάτω δαπανών : 164-171-172-173 και 
179/2017. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος 

– Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γαρµπή Σοφία..               
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 

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

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

  τις παραπάνω δαπάνες  

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

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

 

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       195  / 2017                                                             Α∆Α: 6Τ98ΩΕ5-ΧΟΡ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για 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 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. 
πρωτ. 22629/31-07-2017  εισήγηση του που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών 
ΚΤΕΟ» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού 2.000,00 € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο      για την 
αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 2. 000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Τσιλιµιδός ∆ιονύσιος  )             10.6323 (567/2017  
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 22629/2017   έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
                          β) την Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
                          γ) το αρίθ. 166/2017 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
 
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: 
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«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. ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό       ποσού 2.000,00  € από τον Κ.Α 10.6323 για την αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ  για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων του ∆ήµου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γαρµπή Σοφία  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                   
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το 166/2017 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  567/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 10.6323 µε τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κλπ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο     
Τσιλιµιδό  συνολικού  ποσού 2.000,00  € από τον Κ.Α 10.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ 
προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο  για να κινούνται µε νοµιµότητα 
και  ασφάλεια . 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
11/11/2017. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   196 / 2017                                                         Α∆Α: 708ΚΩΕ5-Η9Π 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου Υπαλλήλου  
για την πληρωµή τελών ταξινόµησης   ,τελών κυκλοφορίας και τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ   οχήµατος  ΤΟΥΟΤΑ   
RAV 4  (από Ο.∆.∆.Υ ).    
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 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και 
απαλλαγής Υπολόγου  Εντάλµατος Προπληρωµής  για την πληρωµή τελών ταξινόµησης   ,τελών 
κυκλοφορίας και τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ   οχήµατος  ΤΟΥΟΤΑ   RAV 4  (από Ο.∆.∆.Υ ) , έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την από 2-08-2017  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 1250Β/2017 του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παναγή Καραβιώτη που έχει εκδοθεί µε 
την 96/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
 
              ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Χ. Ε  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.1250 B /2017) 
                                                        ΥΠΟΛΟΓΟΣ:  ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
                                                         Αριθ. απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής : 96/2017 
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ : 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

1. ΚΤΕΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – Κ &Γ 
∆ΡΑΚΑΤΟΣ Ο.Ε  

 
             53,00 

 
                 53,00 

 

2. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ           630,00                  630,00  

3 ∆.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ           630,00                 630,00  

                                                   1.313,00  

 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου :     Παγώνης ∆ιονύσιος. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος 
– Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γαρµπή Σοφία  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  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  96/2017 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Καραβιώτης Παναγής       για 
την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1250 Β / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού    1.313,00  € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Παναγή Καραβιώτη   µαζί µε 
τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  Παναγή Καραβιώτη  από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των  1.313,00  € τα 
οποία διατέθηκαν σύµφωνα µε την  96/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α 30.6323   για 
την πληρωµή τελών ταξινόµησης   ,τελών κυκλοφορίας και τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ   οχήµατος  
ΤΟΥΟΤΑ RAV 4  (από Ο.∆.∆.Υ ).     
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    197 / 2017                                                                Α∆Α: 7∆Κ7ΩΕ5-ΙΤ∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου  Πρακτικού ( Έλεγχος  δικαιολογητικών κατακύρωσης) της  Επιτροπής 
Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού (  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» 
 
Η Πρόεδρος   κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον 
Πρόεδρο της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος   εισηγούµενος το  10ο   θέµα   
ηµερήσιας διάταξης  : Έγκριση 2ου  Πρακτικού ( Έλεγχος  δικαιολογητικών κατακύρωσης) της  
Επιτροπής Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού (  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017»θέτει υπόψη των Μελών  προς έγκριση το µε αρίθµ. 

πρωτ. 23073/ 26-07-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :      
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 26.07.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 , στο Γραφείο  Προµηθειών 

του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 22968/26-07-2017 γραπτής πρόσκλησης του 
Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016(36/2017) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον συνοπτικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
275/17083/02-06-2017 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
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Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» για το έτος 2017» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
 

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 
 

3. Τακτικό Μέλος Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 275/17083/02-06-2017 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017»για το έτος 2017»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει 
τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 164/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 19251/21-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

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

στην υπ. Αριθ. 275/17083/02-06-2017 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017», την Τετάρτη 21/06/2017  και ώρα 10:00 π.µ.. ,στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού .   

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 26η Ιουλίου και ώρα 
14:00 µ.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.: 22968/26-07-2017) προς τα µέλη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Επισηµαίνεται ότι τα «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 275/17083/02-06-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017», 
β)την υπ. αριθµ. 164/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 19251/21-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 1ο Πρακτικό 
της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 22968/26-07-2017 γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα 
µέλη αυτής, 

δ)τα µε αριθ. πρωτ. 22950/25-07-2017 προσκοµιθέντα, από τον προσωρινό ανάδοχο, 
δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αριθ. 19250/21-06-2017 
προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

 
1ον) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:22950/25-

07-2017) της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.19250/21-06-2017, ήτοι της της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

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

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

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

(∆)αριθ. 548/18-07-2017 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς µε το οποίο 
πιστοποιείται ότι η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» είναι 
γραµµένη στα µητρώα του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα µε αριθ. πρωτ.: 275/17083/02-06-2017, παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. 
ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - 
ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017», που διενεργήθηκε την 21η Ιουνίου 20157,στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επιτεύχθηκαν 
ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου, µέσω της 
βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ) την υπ. αριθµ. 164/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 19251/21-06-2017 1ο  Πρακτικό της Επιτροπής  

στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των, µε αριθ. πρωτ. 22950/25-07-2017, προσκοµισθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.: 19250/21-06-2017,της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, της ατοµικής 
επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» 

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

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση στο σύνολό   του,  του  παραπάνω  Πρακτικού της Επιτροπής 

(δικαιολογητικών κατακύρωσης)  του ∆ιαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017  » 

β) Την  ανακήρυξη ως οριστικού  αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - 

ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία  «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. 



 892 

ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 72,00% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 11/2017 Μελέτης και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 13.981,76 € 

. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης 

Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γαρµπή Σοφία. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   152/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 129/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων  διεξαγωγής (Α∆Α: 
Ω4ΒΓΩΕ5-6Ρ4  ). 
5) το µε αρίθ. πρωτ. 19251/21-06-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού. 
6) το µε αρίθµ. πρωτ. 23073/26-07-2017 2ο Πρακτικό   της Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθ. πρωτ. 23073/26-07-2017 2ο Πρακτικό  ( Έλεγχος  
δικαιολογητικών κατακύρωσης)  της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το έτος 2017» προϋπολογισµού 49.934,61  
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
 
2. Κηρύττει  οριστικό  Ανάδοχο   για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ για το 
έτος 2017  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία  «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», η οποία 
προσέφερε  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 72,00% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 
11/2017 Μελέτης και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 13.981.76€ έναντι ποσοστού 
έκπτωσης71,18%(συνολική προσφορά µε ΦΠΑ: 14.391,70€) της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»   και έναντι  ποσοστού έκπτωσης 60,00%( συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ: 19.882,04€)της εταιρείας µε την επωνυµία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» 
 
3. H παρούσα  απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες εκτός του  οριστικού  Αναδόχου. 
 
4.  Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» να 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 

    
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     198  / 2017                                                             Α∆Α : 7Μ21ΩΕ5-Υ4Υ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής του  ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποΐας, ζαχαροπλαστικής 
και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης ως τον Οκτώβριο 2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ.∆Η.ΚΕ  και του κοινωνικού παντοπωλείου του Ο.Κ.Α.Π για χρονικό διάστηµα ενός έτους 
από την υπογραφή της ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων». 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο   της Επιτροπής  του  ηλεκτρονικού δηµόσιου  µειοδοτικού διαγωνισµού 
«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποΐας, ζαχαροπλαστικής 
και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ 
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Γιαλού για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης ως τον Οκτώβριο 2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ.∆Η.ΚΕ  και του κοινωνικού παντοπωλείου του Ο.Κ.Α.Π για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους από την υπογραφή της ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο 
οποίος εισηγούµενος   το 12 ο εν λόγω  θέµα  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε 
αρίθ. πρωτ.24076/ 4-08-2017  2ο Πρακτικό  του εν λόγω διαγωνισµού   το οποίο αναλυτικά έχει  ως 
εξής: 
 
                                    2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το 
χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 04.08.2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. , στο Γραφείο  

Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 23980/03-08-2017 γραπτής 
πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016(36/2017) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 42691 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ. αριθ. 272/17001/02-06-2017 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, 
µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που 
είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το 
χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς και των Ν.Π.∆.∆.  του,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
 

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 
 

3. Τακτικό Μέλος Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 272/17001/02-06-2017 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το 
χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων»,  και το νοµικό πλαίσιο 
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 167/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 20941/06-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)το γεγονός ότι η ∆ιαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για το χρονικό 
διάστηµα από την 1η Αυγούστου έως και τη 8η Αυγούστου 2017, 
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δ)το γεγονός ότι και οι δύο οικονοµικοί φορείς που κατέθεσαν προσφορά στον εν λόγω 
διαγωνισµό, ήτοι η εταιρεία µε την επωνυµία «Αφοί Ελευθερίου Λιγνού, Ανώνυµη Βιοµηχανική 
Εµπορική Κατασκευαστική Τουριστική Εταιρεία»  και µε αριθ. προσφοράς 68858  και η ατοµική 
επιχείρηση µε την επωνυµία Γαλιατσάτος Ευάγγελος Οδυσεεύς και µε αριθ. προσφοράς 68861, λόγω 
της ως άνω αναφεροµένης τεχνικής αδυναµίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, κατάθεσαν µόνο σε φυσική µορφή τους 
φακέλους µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς 23652/01-08-
2017 για την προσφορά µε α/α συστήµατος 68861  & αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
23774/02-08-2017 για την προσφορά µε α/α συστήµατος 68858)κατόπιν των αριθ. 22869/25-07-2017 
& 22871/25-07-2017 εγγράφων προσκλήσεων της Προέδρου της οικ. Επιτροπής,   

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

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

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 4η Αυγούστου  και 
ώρα 11:00 π.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:23981/03-08-2017) προς τους 
προµηθευτές των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  68858 & 68861. Επισηµαίνεται 
εκ νέου  ότι για τεχνικούς λόγους (αδυναµία  λειτουργίας της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ), η 
αποσφράγιση του Φακέλου των ∆ικ/ών κατακύρωσης  του εν λόγω διαγωνισµού δεν διεξήχθη 
ηλεκτρονικά, αλλά στο γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς παρουσία των ως άνω 
αναφεροµένων οικ. φορέων  

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις 
εταιρείες των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  68858 & 68861 ,  

 Προµηθευτής Ηµ/νία & αριθ. πρωτ.  
Υποβολής προσφοράς 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

 
1 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

02-08-2017/23774 68858 

2 
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 

01-08-2017/23652 68861 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την αποσφράγιση των προσφορών, για τον διαγωνισµό µε α/α 

συστήµατος 42691 προχώρησε στην  αποσφράγιση των φακέλων µε τα  προσκοµισθέντα  
δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία κατέστη εφικτή η πρόσβαση της Επιτροπής στους 
υποφακέλους µε  τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης  των ως άνω αναφεροµένων προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκαν 
σύµφωνα µε : 

α)την υπ. Αριθµ. 272/17001/02-06-2017 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το 
χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», 
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β)την υπ. αριθµ. 167/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 20941/06-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 23981/03-08-2017 γραπτή ενηµέρωση, προς τους συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό των οποίων οι προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  68858 & 68861, 

Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των  ως άνω αναφεροµένων 
προσφορών, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

 
1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου 

Κεφαλονιάς:23652) της προσφοράς µε α/α συστήµατος 68861, ήτοι της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

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

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

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

(∆)Υ.∆. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται οι φορείς ασφάλισης(κύριοι και 
επικουρικοί) 

2ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου 
Κεφαλονιάς: 23774/02-08-2017) της προσφοράς µε α/α συστήµατος 68858, ήτοι της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι: 

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

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

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

(∆) Υ.∆. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται οι φορείς ασφάλισης(κύριοι 
και επικουρικοί) 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των 

προσφορών µε α/α συστήµατος 6885/ & 68861 αντιστοίχως, 
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β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , 
ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για 
την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  
από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη 
λειτουργία τόσο του ∆ήµου Κεφαλονιάς όσο και των Νοµικών του προσώπων, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, 
ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την 
λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από 
την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων», που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης 
του συστήµατος, επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική 
ευρωστία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που 
επιτεύχθηκε, 

δ) την υπ. αριθµ. 167/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 20941/06-07-2017  1ο Πρακτικό της Επιτροπής 

στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσφορών µε α/α 
συστήµατος  68858(εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)  & 68861(ατοµική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»), 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , 
ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για 
την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  
από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 2) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ για τις ανάγκες  του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων την ατοµική επιχείρηση µε 
την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.», , 

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

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   
   

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω 
Πρακτικού του ∆ιαγωνισµού &  
β)Την ανακήρυξη ως οριστικών  αναδόχων για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που 
είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   
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για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» τους κάτωθι : 
1) Tην εταιρεία µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ προσφοράς 68858) 
µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  αριθ. 24/2017 Μελέτης, 17,1962% , ήτοι συνολική 
προσφορά) 138.205,85 €(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 11(∆ήµος Κεφαλλονιάς & 
ΚΕ∆ΗΚΕ) της αριθ. 272/17001/02-06-2017 ∆ιακήρυξης, και αναλυτικά ως εξής:  
α)προσφορά 129.840,60€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 6(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 
& 
β) προσφορά  8.365,19€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 7 έως και 11(ΚΕ∆ΗΚΕ)  
2)Την  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ µε 
α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68861 για την οµάδα 12 (ΟΚΑΠ) µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  
αριθ. 24/2017 Μελέτης, 1,2807% , ήτοι συνολική προσφορά των 11.491,992€ (µε ΦΠΑ) » 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση .  
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος 

Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γαρµπή Σοφία. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   154 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  130/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: 66ΟΞΩΕ5-Η09 ) 
4) το  µε αρίθµ. 20941 /6 -07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5)το µε αρίθ.πρωτ. 24076/4-08-2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ.24076/4-08 -2017   Πρακτικό της Επιτροπής  του 
ηλεκτρονικού δηµόσιου  µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την 
«Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως 
Οκτώβριος   2017 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» συνολικού προϋπολογισµού 181.427,49 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%&13% και 148.037,17€ 
χωρίς ΦΠΑ 24%&13%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
 

Β. Ανακηρύττει  οριστικούς   αναδόχους  για την προµήθεια  «Προµήθεια νερού, µπύρας, 
αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών που 
είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών   Μύρτου και Πλατύ Γιαλού   
για   το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή της σύµβασης  ως Οκτώβριος   2017 και των 
κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και του κοινωνικού παντοπωλείου του ΟΚΑΠ, για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης ή µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων» τους κάτωθι : 
1) Tην εταιρεία µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 
προσφοράς 68858) µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  αριθ. 24/2017 Μελέτης, 
17,1962% , ήτοι συνολική προσφορά) 138.205,85 €(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 
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11(∆ήµος Κεφαλλονιάς & ΚΕ∆ΗΚΕ) της αριθ. 272/17001/02-06-2017 ∆ιακήρυξης, και 
αναλυτικά ως εξής:  
α)προσφορά 129.840,60€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 1 έως και 6(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 
& 
β) προσφορά  8.365,19€(µε ΦΠΑ) για τις οµάδες από 7 έως και 11(ΚΕ∆ΗΚΕ)  
2)Την  ατοµική επιχείρηση  µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 
µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 68861 για την οµάδα 12 (ΟΚΑΠ) µε έκπτωση, επί του προϋπολογισµού της  
αριθ. 24/2017 Μελέτης, 1,2807% , ήτοι συνολική προσφορά των 11.491,992€ (µε ΦΠΑ) » 
 
Γ) Η παρούσα απόφαση αναρτάται στη  διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ . 
∆). Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, ο ∆ήµος 
και τα Νοµικά Πρόσωπα ΚΕ∆ΗΚΕ και ΟΚΑΠ προσκαλεί   τους παραπάνω  ανάδοχους  για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης προσκοµίζοντας  εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης που ορίζεται σε ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α.  
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   199  / 2017                                                  Α∆Α:ΩΑΠΥΩΕ5-3ΟΚ 
 ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ  2016. 

                                                                                                                                                                                                              
Η  Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη  το 8ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
«Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης απολογισµού –ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 
2016» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) 
ορίζονται τα εξής: 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει 
δια  µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού  
έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο λογαριασµός της διαχείρισης ορίζονται µε  το 
προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα 
από τις µεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταµειακή 
υπηρεσία. 
2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή επιτροπή τα  
προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει τον  απολογισµό 
και, προκειµένου για ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων  και Κοινοτήτων, 
τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο  δηµοτικό συµβούλιο. 
3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δηµοτικό  συµβούλιο, 
ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 
Οι ∆ήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονοµικών 
καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή 
του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 
Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (ισολογισµού, 
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και  προσαρτήµατος) του 
∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-
Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο 
χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής αναφέρει εάν ο ∆ήµος 
εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες 
αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. Περιλαµβάνει επίσης και 
όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσεως. 
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και 
έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, 
επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον 
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ορκωτό ελεγκτή- λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και στον  Γενικό Γραµµατέα της οικείας 
Περιφέρειας.» 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 42 παρ 1 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 
1. Ο απολογισµός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι µεν τον δήµον, το οναµατεπώνυµον του δηµάρχου 
και ταµίου µετά προσδιορισµού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην 
διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώµατι εµφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν 
των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισµού.  
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα 
εισπρακτέα.  
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους δι' 
ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωµατικάς εκτάκτους και ειδικαί 
πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, 
τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 43 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 
«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασµού της χρηµατικής διαχειρίσεως εµφανίζει: α')το χρηµατικόν 
υπόλοιπον του προηγουµένου έτους,  
β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,  
γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,  
δ')τας πληρωµάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,  
ε')τας πληρωµάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και  
στ') το χρηµατικόν υπόλοιπον.  
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραµµάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την µεταφοράν του 
χρηµατικού υπολοίπου εις την εποµένην διαχείρισιν.» 
Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή προελέγχει τον 
απολογισµό.  
 Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος εισηγούµενη  την έγκριση του  Απολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς του 
οικ. Έτους 2016 θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016 
 

Κατατίθεται  για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο Απολογισµός του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Οικονοµικού έτους 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις  του  άρθρου  163  του  Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας), τα άρθρα 40-44 του από 17-5-59 Β∆/τος (Περί οικονοµικής ∆ιοίκησης και 
Λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 
      Ο σηµερινός Απολογισµός είναι ο έκτος Απολογισµός της ∆ηµοτικής Αρχής που λειτούργησε 
µε βάση την νέα δοµή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως προέκυψε από την ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 
της χώρας µας µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» όπου συνένωσε επτά ∆ήµους και µία Κοινότητα. 

Σηµαντικά θετικό αντίκτυπο είχε η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 
προς τρίτους ύψους 565.551,37 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 27754/07-09-2016 (συνολικό ποσό 
επιχορήγησης 1.475.053,00 ευρώ). 
 
     
                              Ο Απολογισµός   του Οικονοµικού έτους 2016  παρουσιάζει : 
 
1. ΕΣΟ∆Α  

α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντ
α όπως τελικά 

διαµορφώθηκαν 

Βεβαιωθέντα Παραγραφές 
∆ιαγραφές 

Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

1 Τακτικά έσοδα  24.040.334,30 24.559.918,38 242.542,52 18.793.994,96 5.523.380,90 

2 Έκτακτα έσοδα 18.094.533,46 8.077.075,42 259,68 7.870.747,36 206.068,38 



 900 

3 Χρηµατικό 
υπόλοιπο προηγ. 
χρήσης 

3.848.274,62 3.848.274,62 

 

0,00 3.848.274,62 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 45.983.142,38 36.485.268,42 242.802,20 30.513.016,94 5.729.449,28 

 

2. ΕΞΟ∆Α  

α/α Περιγραφή  Προϋπολογισθέντα 
όπως τελικά 
διαµορφώθηκαν 

Ενταλθέντα Υπόλοιπα 
πιστώσεων 

Πληρωθέντα 
έξοδα 

1 Έξοδα  45.895.567,82 26.475.326,13 19.420.241,69 26.475.326,13 

2 Αποθεµατικό 87.574,56 0,00 87.574,56 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 45.983.142,38 26.475.326,13 19.507.816,25 26.475.326,13 

 
3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ   

α/α Κ.Α.  Τίτλος  Προϋπολογισ
θέντα 

Ενταλθέντα 
έξοδα 

Ποσό υπέρβασης  

1 Τακτικά έξοδα  

2 Έκτακτα έξοδα 

∆εν υπάρχουν υπερβάσεις 

 

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ   

 

α/α Περιγραφή Ποσό 

1 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους 3.848.274,62 

2 Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2016 4.037.690,81 

 
     Αναλυτικά  τα Οικονοµικά  στοιχεία  του Απολογισµού έχουν  ως εξής : 

 

 

 

    

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 

     

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 

     

    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 

    ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ       

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 398.400,00 734.100,00 688.869,80 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.000,00 40.000,00 26.704,44 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
3.150.100,00 3.601.100,00 4.281.437,47 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.645.280,00 3.131.280,00 2.722.889,84 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 350.100,00 370.100,00 411.672,41 

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
8.842.455,74 8.911.132,36 8.424.604,45 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 55.400,00 57.400,00 46.455,40 
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  Σύνολα 0 15.481.735,74 16.845.112,36 16.602.633,81 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ       

11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
500,00 500,00 0,00 

12 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
173.500,00 1.819.076,05 903.824,23 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.770.938,93 8.550.946,68 2.966.713,02 

14 
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 
1.000,00 1.000,00 30,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
211.750,00 271.750,00 349.317,86 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 37.167,16 645.000,00 776.943,52 

  Σύνολα 1 4.194.856,09 11.288.272,73 4.996.828,63 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

      

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.508.900,00 1.579.496,07 1.670.470,48 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 5.300,00 87.855,00 

  Σύνολα 2 1.508.900,00 1.584.796,07 1.758.325,48 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 
      

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

5.843.578,39 5.684.242,14 524.885,70 

  Σύνολα 3 5.843.578,39 5.684.242,14 524.885,70 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

      

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
3.093.000,00 3.269.475,88 2.554.630,42 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.682.598,68 3.462.968,58 227.438,28 

  Σύνολα 4 
6.775.598,68 

 

6.732.444,46 

 

2.782.068,70 

 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ       

51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
3.552.331,10 3.848.274,62 3.848.274,62 

  Σύνολα 5 3.552.331,10 3.848.274,62 3.848.274,62 

 Σύνολα 
37.357.000,00 

 

45.983.142,38 

 

30.513.016,94 

 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 

     

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 

    ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

6 Έξοδα χρήσης       

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.088.836,48 5.822.913,28 5.407.833,04 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.043.649,20 1.285.209,20 971.294,85 

62 Παροχές τρίτων 2.132.200,40 3.854.032,00 2.788.497,21 

63 Φόροι - Τέλη 62.000,00 147.463,00 125.315,46 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 265.550,95 331.888,12 168.350,22 

65 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 

δημοσίας πίστης 
2.015.530,81 2.013.030,81 2.006.821,03 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.148.271,27 1.504.256,96 579.339,99 

67 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις 

εισοδημάτων σε τρίτους 

Παραχωρήσεις - Παροχές - 

Επιχορηγήσεις - 

 Επιδοτήσεις - Δωρεές 

7.581.209,34 7.782.001,01 6.251.114,61 

68 Λοπά έξοδα 80.000,00 225.000,00 115.031,21 

  Σύνολα 6 20.417.248,45 22.965.794,38 18.413.597,62 

7 Επενδύσεις       

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 
311.567,00 531.451,52 161.734,08 

73 Έργα 4.267.836,24 7.830.655,05 1.799.000,92 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 

εργασίες και ειδικές δαπάνες 
548.067,10 1.693.213,23 262.232,43 

  Σύνολα 7 5.127.470,34 10.055.319,80 2.222.967,43 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές 

αποδόσεις και προβλέψεις 
      

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 3.044.750,28 4.320.531,78 3.072.395,96 

82 Λοιπές αποδόσεις 3.329.772,35 3.577.768,36 2.766.365,12 

85 

Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός 

του οικονομικού 

 έτους 

4.925.086,39 4.976.153,50 0,00 

  Σύνολα 8 11.299.609,02 12.874.453,64 5.838.761,08 

9 Αποθεματικό       

91 

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση 

των ανεπαρκών πιστώσεων για την 

δημιουργία νέων μη 

προβλεπόμενων στον 

 προϋπολογισμό 

512.672,19 87.574,56 0,00 

  Σύνολα 9 512.672,19 87.574,56 0,00 

 Σύνολα 37.357.000,00 45.983.142,38 26.475.326,13 
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ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 

     

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     

    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 

    ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

00 Γενικές Υπηρεσίες 17.117.594,68 18.304.314,85 11.015.441,55 

10 
Οικονομικές και Διοικητικές 

υπηρεσίες 
2.904.380,07 3.911.236,06 2.550.145,52 

15 
Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και κοινωνικής πολιτικής 
3.433.078,14 3.445.586,69 2.695.632,05 

20 
Υπηρεσία καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 
1.720.756,98 2.323.923,27 1.733.613,23 

25 
Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - 

αποχέτευσης 
878.298,15 799.299,74 139.282,90 

30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 4.935.724,49 4.671.890,50 2.435.479,04 

35 Υπηρεσίες πρασίνου 744.244,26 1.027.658,22 545.752,92 

40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 277.194,72 258.437,72 243.461,11 

45 Υπηρεσία νεκροταφείων 121.630,00 116.661,56 44.148,06 

50 Δημοτική Αστυνομία 154.388,00 58.136,00 54.853,13 

60 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής 

(Έργα και δράσεις χρημ. από ΠΔΕ) 
2.326.296,16 1.505.896,36 59.625,58 

61 

Υπηρεσίες  Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρημ. 

από ΠΔΕ) 

0,00 50.000,00 0,00 

63 

Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, 

Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις 

χρημ. από ΠΔΕ) 

0,06 1.418.687,41 330.923,49 

64 

Υπηρεσία Τεχνικώς έργων, Πρασίνου 

και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις 

χρημ. από ΠΔΕ) 

197.392,68 3.757.577,59 1.510.739,91 

69 
Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις 

χρημ. από ΠΔΕ) 
237.719,99 607.821,28 303.654,38 

70 Λοιπές υπηρεσίες 1.795.629,43 3.638.440,57 2.812.573,26 

90 
Αποθεματικό (Για μηχανογραφικούς 

σκοπούς) 
512.672,19 87.574,56 0,00 

  Σύνολα 37.357.000,00 45.983.142,38 26.475.326,13 

 
 

Αργοστόλι 01/08/2017 
 

            Ο συντάξας                                                                  Ο Προϊστάµενος  
 

  Κουστουµπάρδη Σοφία                                               Μαντζουράτος Θεόδωρος 
              
 

Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος  θέτει υπό την κρίση  των Μελών της Επιτροπής τα 
Πεπραγµένα της Χρήσης 2016 (από 1-01-2016 έως 31-12-2016) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
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προκειµένου να καταρτίσει η Οικονοµική Επιτροπή  την σχετική Έκθεση  Ελέγχου 
Απολογισµού, Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων  Χρήσης 2016 η οποία θα αποστείλει στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση και έχει αναλυτικά ως εξής:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
ΕΚΘΕΣΗ OIKONOMIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (από 1.1.2016 έως 31.12.2016) 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
Κύριοι  
Έχουµε  την τιµή να υποβάλλουµε υπό την κρίση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
της 31.12.2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και συµπληρωµατικά σας γνωρίσουµε τα 
εξής: 
 

1. Έξοδα Εγκαταστάσεως 
        Στην κλειόµενη χρήση έγιναν  δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως ποσού 17.722,88 
€, οι οποίες αφορούσαν, στο σύνολό τους, το κόστος εκπόνησης µελετών. 
 

2. Πάγιο Ενεργητικό 
α) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Στην κλειόµενη χρήση έγιναν οι κατωτέρω επενδύσεις: 
 

 Κατηγορία (είδος) επένδυσης ποσό σε ευρώ 
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 10.514,14 

1α. Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι κοινής χρήσεως 113.324,90 

1β. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 1.690.561,29 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 302.456,17 

3γ. Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 112.504,46 

4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός 11.787,40 

5. Μεταφορικά µέσα 6.518,40 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 150.458,87 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές -333.688,10 

          Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.064.437,53  
 
 

β) Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
απαιτήσεις 

Την 31.12.2016 ο ∆ήµος µας είχε συµµετοχή στις κατωτέρω ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις: 

α/α Εταιρεία - Συμμετοχή Αξία Οφειλόμενες 

Καταβληθείσα 

αξία  

  Κτήσης  δόσεις κτήσης 

  31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 
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1 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α.Ε. 3.708.800,00 0,00 3.708.800,00 

2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 586,94 0,00 586,94 

3 ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. 1.748.660,15 400.250,13 1.348.410,02 

4 ΔΕΥΑΚ 1.161.186,79 0,00 1.161.186,79 

5 ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ(ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.) 146.735,14 0,00 146.735,14 

6 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(ΚΕ.ΔΗ.Λ) 7.964,00 0,00 7.964,00 

7 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  7.538,00 0,00 7.538,00 

     
 Σύνολο 6.781.471,02 400.250,13 6.381.220,89 

 
 

Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως. 
 

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
3.1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των απαιτήσεων του ∆ήµου στις 31.12.2016 

ανήλθε στο ποσό των 5.729.449,28 ευρώ.  
 
3.2 Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες ∆ιάφοροι στις 31.12.2016 ανήλθε 

στο ποσό των 232.507,70 ευρώ και αφορούσε α) Ελληνικό ∆ηµόσιο Φ.Π.Α. ποσού 
ευρώ 46.231,20, β) Ελληνικό ∆ηµόσιο προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ποσού ευρώ 
84.918,71 και γ)  ΚΕ.∆Η.ΚΕ. υπόλοιπο δανείου  ποσού ευρώ 101.357,796 ευρώ. 

 
3.3 Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» 

στις 31.12.2016 ανήλθε στο ποσό των 1.600,00 ευρώ και αφορούσε πάγιες 
προκαταβολές Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ποσού ευρώ. 

 
3.4.  Χρεόγραφα 
Την 31.12.2016 ο ∆ήµος µας είχε στην κατοχή του τα κατωτέρω χρεόγραφα 

Σφάλµα! Λανθασµένη σύνδεση. 
α/α Εταιρεία Είδος Αριθμός Αξία Πρόβλεψη Αξία μετά την 

 Συμμετοχή Τίτλων Τίτλων Κτήσης Υποτίμησης Υποτίμηση 

    31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχές 1.035,00 6.495,40 6.279,09 216,31 

2 ΑΤΤΙΚΑ Μετοχές 10.347,00 6.709,82 6.409.76 300,06 

 ΕΤΙΝ ΑΕ Μετοχές 200,00 5.870,00 5.870,00 0,00 

3 ΕΔΕΧΥ ΑΕ Μετοχές 100,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

 Σύνολο   22.075,22 21.558,85 516,37 

 
Η αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων έγινε στην µικρότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και 

τρέχουσας τιµής. Για τον λόγω αυτό προέκυψε διαφορά υποτίµησης για το 2016,  ποσού 2.556,80 
ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. 

3.5.  ∆ιαθέσιµα 
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Το ∆ιαθέσιµα του ∆ήµου (Ταµείο και Καταθέσεις Όψεως) την 31.12.2016 ανήλθαν στο ποσό 
των 4.037.142,86 ευρώ. (Ταµείο 5.804,20 ευρώ και Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  4.031.338,66 
ευρώ). 

4.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
4.1. Έξοδα Εποµένων χρήσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα Εποµένων χρήσεων’’ στις 31.12.2016 ανήλθε στο 

 ποσό των 86.173,38 ευρώ και αφορά προκαταβολή µισθοδοσίας Ιανουαρίου 2017. 
              4.2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα’’ στις 31.12.2016 ανήλθε στο 
ποσό των 1.455.279,24 ευρώ και αφορά: α) έσοδα από µη εισπραχθέντα προνοιακά επιδόµατα 
χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 373.232,64, β) ∆ηµοτικά τέλη και Τέλος ακίνητης περιουσίας χρήσεως 
2016 ποσού ευρώ 918.003,54 και γ) ∆ηµοτικός φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων, τέλος λατοµικών 
προϊόντων,  πρόστιµα και προσαυξήσεις  ποσού ευρώ 164.043,06. 

 
5. Ίδια Κεφάλαια 
Στα Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου έγιναν οι κατωτέρω µεταβολές: 
 

 Είδος  Μεταβολής Ποσά σε € 
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2015 272.063.740,10 

Πλέον: Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω ληφθεισών επιχορηγήσεων για 
εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων και τακτοποίησης 
παγίων απογραφής 

568.750,19 

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων 
στοιχείων 

2.347.108,47 

Μείον: Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων 
στοιχείων 

-8.162.718,75 

Μείον: Αποτέλεσµα κλειόµενης χρήσεως  (Πλεόνασµα) 36.218,73 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος χρήσεως -88.924,39 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2016 266.764.174,35 

 
6. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Την 31.12.2016 σχηµατίσθηκαν οι κατωτέρω προβλέψεις για την αντιµετώπιση µελλοντικών 

κινδύνων: 
1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. Στην κλειόµενη χρήση σχηµατίσθηκε, µε 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της, συµπληρωµατική 
πρόβλεψη ποσού 30.814,24 ευρώ.   

€ 374.270,52 

2. Πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζηµίας που θα προκύψει από 
ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των επίδικων αξιώσεων τρίτων 
κατά του ∆ήµου. Η ανωτέρω πρόβλεψη σχηµατίσθηκε σε 
προηγούµενες χρήσεις.  

€ 1.286.460,56 

 Σύνολο € 1.660.731,08 
 
7. Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου την 31.12.2016 ήταν µειωµένες σε σχέση µε την 31.12.2015 κατά 

ποσό 1.734.653,81 ευρώ και ανήρχοντο στο ποσό των 12.032.456,74 ευρώ ως κατωτέρω: 
Είδος  Υποχρέωσης          Ποσά σε € 

∆άνεια Τραπεζών 75.540,71 
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∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 7.148.351,04 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 58.560,00 

Προµηθευτές 2.655.247,01 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 178.584,06 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 115.329,88 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 

1.268.421,36 

Πιστωτές διάφοροι 532.422,68 

Σύνολο Υποχρεώσεων 31.12.2016 12.032.456,74 

 
 
8.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 
8.1. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα χρήσεως δουλευµένα’’ στις 31.12.2016 ανήλθε στο 

ποσό των 497.983,11 ευρώ και αφορά: α) ενοίκια πληρωτέα προηγουµένων χρήσεων (πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου) ποσού ευρώ 8.048,84 και ∆ήµου Κεφαλλονιάς 11.945,08, β) δαπάνη ηλεκτροφωτισµού 
κοινόχρηστων χώρων και των εγκαταστάσεων του ∆ήµου χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 344.638,72, γ) 
κοινόχρηστα ακινήτων του ∆ήµου χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 1.727,70 και δ) δαπάνες προµηθειών 
και λήψης υπηρεσιών οι οποίες αφορούσαν τοη κλειόµενη χρήση 2016 και λογίσθηκαν στη χρήση 
2017 ποσού ευρώ 131.622,77. 

 
9. Οικονοµική Θέση του ∆ήµου - Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 
Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου την 31.12.2016 κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. 

Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του ∆ήµου για την χρήση 2016 έχουν ως εξής:  
 

2.1 Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης      

       

 31/12/2016   31/12/2015 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 10.001.216,21 3,56%   9.766.756,19 3,39% 

Σύνολο Ενεργητικού 
280.955.345,28    287.936.910,59  

 
      

       

Πάγιο Ενεργητικό 268.811.913,08 95,68%   276.014.053,85 95,86% 

Σύνολο Ενεργητικού 
280.955.345,28    287.936.910,59  

       

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.  

       

Ίδια Κεφάλαια 266.764.174,35 2217,04%   272.063.740,10 1976,19% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 12.032.456,74    13.767.110,55  
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Ίδια Κεφάλαια  266.764.174,35 94,95%   272.063.740,10 94,49% 

Σύνολο Παθητικού 280.955.345,28    287.936.910,59  

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την οικονοµική αυτάρκεια του ∆ήµου 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων 12.032.456,74 4,28%   13.767.110,55 4,78% 

Σύνολο Παθητικού  
280.955.345,28    287.936.910,59  

  
     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του ∆ήµου 

       

Ίδια Κεφάλαια  266.764.174,35 99,24%   272.063.740,10 98,57% 

Πάγιο Ενεργητικό 268.811.913,08    276.014.053,85  

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του ∆ήµου από τα Ίδια Κεφάλαια. 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  10.001.216,21 210,55%   9.766.756,19 175,65% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
4.750.004,99    5.560.353,02  

  
     

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα του ∆ήµου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία 
του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει  πλήρως την 31/12/2016 τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       

2.2 Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας      

       

Ολικά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -8.210.454,18 -46,36%   -8.893.369,06 -51,81% 

Πωλήσεις 
17.709.794,35    17.166.861,60  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του ∆ήµου χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων 
αποτελεσµάτων. 

       
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (προ 
φόρων) 36.218,73 0,01%   -864.567,14 -0,32% 

Ίδια Κεφάλαια 
266.764.174,35    272.063.740,10  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του ∆ήµου 
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Μικτά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -3.037.116,30 -17,15%   -3.007.045,56 -17,52% 

Πωλήσεις  
17.709.794,35    17.166.861,60  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων του ∆ήµου 

 
9.  Αποτελέσµατα κλειόµενης χρήσεως 
 
Τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 

Κωδικός Περιγραφή Εσόδου / Εξόδου Ποσά σε Ποσοστό 

  Ευρώ Συµµετοχής 

   επί του  

   συνόλου 

1. Έσοδα   

72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα και προσαυξήσεις 1.032.580,26 3,47% 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (παροχή υπηρεσιών) 8.899.776,42 29,88% 

74  Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.742.655,71 32,71% 

75  Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και από δωρεές 814.921,44 2,74% 

76 Έσοδα κεφαλαίων 26.704,52 0,09% 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 8.168.955,16 27,42% 

82.01 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 1.103.657,54 3,70% 

 Σύνολο Εσόδων 29.789.251,05 100,00% 

2. Έξοδα   
25. Αναλώσιµα υλικά 856.079,09 2,88% 
26. Ανταλλακτικά παγίων 4.526,08 0,02% 
60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.571.426,15 18,73% 
61. Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.089.387,51 3,66% 
62. Παροχές τρίτων 3.205.820,93 10,77% 
63. Φόροι Τέλη 45.323,45 0,15% 
64. ∆ιάφορα έξοδα 7.095.655,11 23,85% 
65. ∆ιάφορα έξοδα 555.706,22 1,87% 
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 9.376.596,95 31,51% 
67. Παροχές Χορηγίες Επιχορηγ. Επιδοτήσ. και ∆ωρεές 893.200,00 3,00% 
68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 33.371,04 0,11% 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 141.462,12 0,48% 
82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 884.477,67 2,97% 

 Σύνολο Εξόδων 29.753.032,32 100,00% 

 Καθαρό Αποτέλεσµα Χρήσεως 36.218,73  

 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) της 
χρήσεως 2016 (περίοδος από  1.1. έως 31.12.2016) καθώς και τον Απολογισµό της ίδιας περιόδου. 
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Κεφαλονιά, 1 Αυγούστου 2017 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Από τα Πρακτικά της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ 
Α∆Τ: ΑΒ 825970 

 
 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: « Ο Οικονοµικός Απολογισµός του ∆ήµου Κεφαλονιάς συζητιέται 
σε µια περίοδο που η εργατική τάξη και η λαϊκή οικογένεια δέχεται ανελέητη επίθεση από την σηµερινή κυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και τις προηγούµενες. 
Το τελευταίο διάστηµα ψηφίστηκε νόµος που αφορά και την Τοπική ∆ιοίκηση και αναµένεται και άλλος, αλλά 
διοργανώνονται και µια σειρά συνέδρια και συσκέψεις από την ΚΕ∆Ε. Επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά ότι τα 
αστικά κόµµατα και οι παρατάξεις τους στον ∆ήµο είναι προσηλωµένα στο µονόδροµο των αντιδραστικών, 
αντιλαϊκών µέτρων της ΕΕ, του κεφαλαίου, του 3ου Μνηµονίου που ψήφισαν µαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Ν∆, ΠΑΣΟΚ, 
ΠΟΤΑΜΙ. 
Στο όνοµα της οικονοµικής αυτοτέλειας, η πλειοψηφία της ΚΕ∆Ε -και αποδέχεται η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς (Ν∆)- 
εισηγήθηκε την επιβολή νέων τοπικών φόρων ώστε να µπορούν να εισπράττονται πιο εύκολα από τα νοικοκυριά. 
Επιδιώκουν δίπλα στην φορολογική επιδροµή του κράτους να στηθεί ένας ακόµα φοροεισπρακτικός µηχανισµός 
ενάντια στα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά µε κορµό τους ∆ήµους. 
Είναι φανερό ότι ο οικονοµικός απολογισµός αποτελεί µεταξύ άλλων πρακτικά την πιστοποίηση εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος και των τροποποιήσεων τους καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. 
Η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς το 2016 όπως και τα προηγούµενα χρόνια υλοποιώντας την πολιτική των 
καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων παίρνει όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να ανακουφίσει, να διευκολύνει το 
µεγάλο ντόπιο και όχι µόνο κεφάλαιο ώστε να µπορέσει αυτό να γίνει πιο ανταγωνιστικό, πιο ισχυρό και πιο 
κερδοφόρο, ρίχνοντας όλα τα βάρη στις φτωχές λαϊκές οικογένειες και στους εργαζόµενους στον ∆ήµο. 
Οι βασικοί άξονες που περνάει αυτήν την πολιτική είναι: 

• Μείωση του εργατικού κόστους και εντατικοποίηση της εργασίας. 
• Μείωση των δαπανών για έργα και υπηρεσίες που καλύπτουν πρωταρχικές λαϊκές ανάγκες. 
• ∆ιατήρηση της ληστρικής ∆ηµοτικής φορολογίας και ψίχουλα κοινωνικών παροχών και µόνο 

για την ακραία φτώχεια και από την άλλη κλείνει τα µάτια µε προκλητικό τρόπο στην 
εισφοροδιαφυγή και φοροαποφυγή µεγάλων επιχειρήσεων.  

• Ιδιωτικοποίηση, εµπορευµατοποίηση της ∆ηµοτικής περιουσίας και µιας σειράς λειτουργιών 
και υπηρεσιών του ∆ήµου. 

• Αυξάνει τα βάρη για τον λαό παίρνοντας νέο δάνειο για να αναχρηµατοδοτήσει τα παλιά, µη 
διεκδικώντας τα παρακρατηµένα και δεν έφταναν όλα αυτά πληρώνει τα έξοδα (ενοίκια κ.λ.π.) 
για υπηρεσίες του κεντρικού κράτους. 

 
Μερικά στοιχεία από την εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής επιβεβαιώνουν τα παραπάνω: 
1.Σηµαντικό κοµµάτι των τακτικών εσόδων στηρίζεται στους ίδιους πόρους που φτάνει το 49,26% δηλαδή 
8.178.029,36 σε σύνολο 16.602.633,81 και από αυτά τα 7.415.999,72 δηλαδή το 44,70% είναι  
φόροι - τέλη και µάλιστα εισπράχθηκαν περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα 1.270.519,72 δηλαδή συν 20,67% 
που κύρια πληρώνουν οι λαϊκές εργατικές οικογένειες. 
2.Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι µειωµένες-συνεχίζοντας την µειώσεις των προηγούµενων χρόνων- σε 
σχέση µε τα προϋπολογισθέντα κατά 11,18% δηλαδή µείον 681.003,44. 
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3.Τα έργα είναι µειωµένα κατά 57,85% δηλαδή µείον 2.468.835,32 σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα. 
Όσο για το πλεόνασµα που προκύπτει είναι «µατωµένο» και προέρχεται από τις περικοπές σε υπηρεσίες και έργα 
προς τους δηµότες και την απαξίωση των ∆ηµοτικών δοµών. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση δεν βλέπει τον ∆ήµο ως επιχείρηση µετρώντας κέρδη και ζηµιές, αλλά στο κέντρο της πολιτικής 
της βάζει την ικανοποίηση των διευρυνόµενων, σύγχρονων, λαϊκών αναγκών. 
Καλούµε τον λαό να αντιπαλέψει αυτή την αντιδραστική, αντιλαϊκή πολιτική σε κράτος και ∆ήµο Κεφαλονιάς. 
Με την οργανωµένη δράση ο αγώνας των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων µπορεί να ανατρέψει τις 
πολιτικές που µετατρέπουν σε συντρίµµια τα δικαιώµατα και τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας. 
Με βάση τα παραπάνω και το πλαίσιο προτεραιοτήτων και διεκδικήσεων που έχουµε καταθέσει καταψηφίζουµε τον 
Οικονοµικό Απολογισµό του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το 2016». 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος και Γαρµπή Σοφία. 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

• την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

• Τα στοιχεία του Απολογισµού-Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης 2016 όπως 
υποβλήθηκαν από την αρµόδια Υπηρεσία . 

• Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  
Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2016  , όπως κυρώθηκε µε      

την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

 

                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Α. Εγκρίνει ως έχουν  τον Απολογισµό της χρήσεως 2016 καθώς και τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
(Ισολογισµό-Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και 
Προσάρτηµα) της ίδιας περιόδου (από  1.1. έως 31.12.2016). 

 
Β. Συντάσσει  την Έκθεση Ελέγχου Απολογισµού, Ισολογισµού  και Αποτελεσµάτων  Χρήσεως 
Οικονοµικού Έτους 2016 της Οικονοµικής Επιτροπής για την προώθησή της  και την απαραίτητη 
έγκρισή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

ΕΚΘΕΣΗ OIKONOMIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (από 1.1.2016 έως 31.12.2016) 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

Κύριοι  
Έχουµε  την τιµή να υποβάλλουµε υπό την κρίση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2016 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και συµπληρωµατικά σας γνωρίσουµε τα εξής: 
 

3. Έξοδα Εγκαταστάσεως 
        Στην κλειόµενη χρήση έγιναν  δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως ποσού 17.722,88 €, οι οποίες 
αφορούσαν, στο σύνολό τους, το κόστος εκπόνησης µελετών. 

4. Πάγιο Ενεργητικό 
α) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
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Στην κλειόµενη χρήση έγιναν οι κατωτέρω επενδύσεις: 
 

 Κατηγορία (είδος) επένδυσης ποσό σε ευρώ 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 10.514,14 

1α. Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι κοινής χρήσεως 113.324,90 

1β. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 1.690.561,29 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 302.456,17 

3γ. Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 112.504,46 

4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός 11.787,40 

5. Μεταφορικά µέσα 6.518,40 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 150.458,87 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές -333.688,10 

          Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.064.437,53  
 
 

β) Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 
Την 31.12.2016 ο ∆ήµος µας είχε συµµετοχή στις κατωτέρω ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις: 

α/α Εταιρεία - Συµµετοχή Αξία Οφειλόµενες 
Καταβληθείσα 

αξία  

  Κτήσης  δόσεις κτήσης 

  31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 

     

1 ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. 3.708.800,00 0,00 3.708.800,00 

2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 586,94 0,00 586,94 

3 ΚΕ.∆Η.ΚΕ. 1.748.660,15 400.250,13 1.348.410,02 

4 ∆ΕΥΑΚ 1.161.186,79 0,00 1.161.186,79 

5 ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ(ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.) 146.735,14 0,00 146.735,14 

6 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(ΚΕ.∆Η.Λ) 7.964,00 0,00 7.964,00 

7 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  7.538,00 0,00 7.538,00 

     

 Σύνολο 6.781.471,02 400.250,13 6.381.220,89 

 
Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως. 

 
3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
3.1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των απαιτήσεων του ∆ήµου στις 31.12.2016 ανήλθε στο ποσό των 

5.729.449,28 ευρώ.  
 
3.2 Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες ∆ιάφοροι στις 31.12.2016 ανήλθε στο ποσό των 

232.507,70 ευρώ και αφορούσε α) Ελληνικό ∆ηµόσιο Φ.Π.Α. ποσού ευρώ 46.231,20, β) Ελληνικό 
∆ηµόσιο προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ποσού ευρώ 84.918,71 και γ)  ΚΕ.∆Η.ΚΕ. υπόλοιπο 
δανείου  ποσού ευρώ 101.357,796 ευρώ. 

 
3.3 Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 
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Το υπόλοιπο του λογαριασµού «διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» στις 
31.12.2016 ανήλθε στο ποσό των 1.600,00 ευρώ και αφορούσε πάγιες προκαταβολές Προέδρων 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ποσού ευρώ. 

 
3.4.  Χρεόγραφα 
Την 31.12.2016 ο ∆ήµος µας είχε στην κατοχή του τα κατωτέρω χρεόγραφα 

Σφάλµα! Λανθασµένη σύνδεση. 

α/α Εταιρεία Είδος Αριθµός Αξία Πρόβλεψη Αξία µετά την 

 Συµµετοχή Τίτλων Τίτλων Κτήσης Υποτίµησης Υποτίµηση 

    31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχές 1.035,00 6.495,40 6.279,09 216,31 

2 ΑΤΤΙΚΑ Μετοχές 10.347,00 6.709,82 6.409.76 300,06 

 ΕΤΙΝ ΑΕ Μετοχές 200,00 5.870,00 5.870,00 0,00 

3 Ε∆ΕΧΥ ΑΕ Μετοχές 100,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

 Σύνολο   22.075,22 21.558,85 516,37 

 
 
Η αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων έγινε στην µικρότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και 

τρέχουσας τιµής. Για τον λόγω αυτό προέκυψε διαφορά υποτίµησης για το 2016,  ποσού 2.556,80 
ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. 

 
3.5.  ∆ιαθέσιµα 
Το ∆ιαθέσιµα του ∆ήµου (Ταµείο και Καταθέσεις Όψεως) την 31.12.2016 ανήλθαν στο ποσό 

των 4.037.142,86 ευρώ. (Ταµείο 5.804,20 ευρώ και Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  4.031.338,66 
ευρώ). 
 

4.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
4.1. Έξοδα Εποµένων χρήσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα Εποµένων χρήσεων’’ στις 31.12.2016 ανήλθε στο 

 ποσό των 86.173,38 ευρώ και αφορά προκαταβολή µισθοδοσίας Ιανουαρίου 2017. 
 
4.2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα’’ στις 31.12.2016 ανήλθε στο 

ποσό των 1.455.279,24 ευρώ και αφορά: α) έσοδα από µη εισπραχθέντα προνοιακά επιδόµατα 
χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 373.232,64, β) ∆ηµοτικά τέλη και Τέλος ακίνητης περιουσίας χρήσεως 
2016 ποσού ευρώ 918.003,54 και γ) ∆ηµοτικός φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων, τέλος λατοµικών 
προϊόντων,  πρόστιµα και προσαυξήσεις  ποσού ευρώ 164.043,06. 

 
5. Ίδια Κεφάλαια 
Στα Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου έγιναν οι κατωτέρω µεταβολές: 
 

 Είδος  Μεταβολής Ποσά σε € 
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2015 272.063.740,10 

Πλέον: Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω ληφθεισών επιχορηγήσεων για 
εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων και τακτοποίησης 
παγίων απογραφής 

568.750,19 

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων 
στοιχείων 

2.347.108,47 

Μείον: Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων 
στοιχείων 

-8.162.718,75 
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Μείον: Αποτέλεσµα κλειόµενης χρήσεως  (Πλεόνασµα) 36.218,73 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος χρήσεως -88.924,39 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2016 266.764.174,35 

 
6. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Την 31.12.2016 σχηµατίσθηκαν οι κατωτέρω προβλέψεις για την αντιµετώπιση µελλοντικών 

κινδύνων: 
1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. Στην κλειόµενη χρήση σχηµατίσθηκε, µε 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της, συµπληρωµατική 
πρόβλεψη ποσού 30.814,24 ευρώ.   

€ 374.270,52 

2. Πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζηµίας που θα προκύψει από 
ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των επίδικων αξιώσεων τρίτων 
κατά του ∆ήµου. Η ανωτέρω πρόβλεψη σχηµατίσθηκε σε 
προηγούµενες χρήσεις.  

€ 1.286.460,56 

 Σύνολο € 1.660.731,08 
 
7. Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου την 31.12.2016 ήταν µειωµένες σε σχέση µε την 31.12.2015 κατά 

ποσό 1.734.653,81 ευρώ και ανήρχοντο στο ποσό των 12.032.456,74 ευρώ ως κατωτέρω: 
Είδος  Υποχρέωσης          Ποσά σε € 

∆άνεια Τραπεζών 75.540,71 

∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 7.148.351,04 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 58.560,00 

Προµηθευτές 2.655.247,01 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 178.584,06 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 115.329,88 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 

1.268.421,36 

Πιστωτές διάφοροι 532.422,68 

Σύνολο Υποχρεώσεων 31.12.2016 12.032.456,74 

 
 
8.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 
8.1. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα χρήσεως δουλευµένα’’ στις 31.12.2016 ανήλθε στο 

ποσό των 497.983,11 ευρώ και αφορά: α) ενοίκια πληρωτέα προηγουµένων χρήσεων (πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου) ποσού ευρώ 8.048,84 και ∆ήµου Κεφαλλονιάς 11.945,08, β) δαπάνη ηλεκτροφωτισµού 
κοινόχρηστων χώρων και των εγκαταστάσεων του ∆ήµου χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 344.638,72, γ) 
κοινόχρηστα ακινήτων του ∆ήµου χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 1.727,70 και δ) δαπάνες προµηθειών 
και λήψης υπηρεσιών οι οποίες αφορούσαν τοη κλειόµενη χρήση 2016 και λογίσθηκαν στη χρήση 
2017 ποσού ευρώ 131.622,77. 

 
9. Οικονοµική Θέση του ∆ήµου - Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 
Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου την 31.12.2016 κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. 

Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του ∆ήµου για την χρήση 2016 έχουν ως εξής:  
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2.1 Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης      

       

 31/12/2016   31/12/2015 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 10.001.216,21 3,56%   9.766.756,19 3,39% 

Σύνολο Ενεργητικού 
280.955.345,28    287.936.910,59  

 
      

       

Πάγιο Ενεργητικό 268.811.913,08 95,68%   276.014.053,85 95,86% 

Σύνολο Ενεργητικού 
280.955.345,28    287.936.910,59  

       

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.  

       

Ίδια Κεφάλαια 266.764.174,35 2217,04%   272.063.740,10 1976,19% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 12.032.456,74    13.767.110,55  

       

Ίδια Κεφάλαια  266.764.174,35 94,95%   272.063.740,10 94,49% 

Σύνολο Παθητικού 280.955.345,28    287.936.910,59  

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την οικονοµική αυτάρκεια του ∆ήµου 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων 12.032.456,74 4,28%   13.767.110,55 4,78% 

Σύνολο Παθητικού  
280.955.345,28    287.936.910,59  

  
     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του ∆ήµου 

       

Ίδια Κεφάλαια  266.764.174,35 99,24%   272.063.740,10 98,57% 

Πάγιο Ενεργητικό 268.811.913,08    276.014.053,85  

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του ∆ήµου από τα Ίδια Κεφάλαια. 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  10.001.216,21 210,55%   9.766.756,19 175,65% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
4.750.004,99    5.560.353,02  

  
     

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα του ∆ήµου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία 
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του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει  πλήρως την 31/12/2016 τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       

2.2 Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας      

       

Ολικά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -8.210.454,18 -46,36%   -8.893.369,06 -51,81% 

Πωλήσεις 
17.709.794,35    17.166.861,60  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του ∆ήµου χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων 
αποτελεσµάτων. 

       
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (προ 
φόρων) 36.218,73 0,01%   -864.567,14 -0,32% 

Ίδια Κεφάλαια 
266.764.174,35    272.063.740,10  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του ∆ήµου 

       

Μικτά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -3.037.116,30 -17,15%   -3.007.045,56 -17,52% 

Πωλήσεις  
17.709.794,35    17.166.861,60  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων του ∆ήµου 

 
9.  Αποτελέσµατα κλειόµενης χρήσεως 
 
Τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 

Κωδικός Περιγραφή Εσόδου / Εξόδου Ποσά σε Ποσοστό 

  Ευρώ Συµµετοχής 

   επί του  

   συνόλου 

1. Έσοδα   

72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα και προσαυξήσεις 1.032.580,26 3,47% 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (παροχή υπηρεσιών) 8.899.776,42 29,88% 

74  Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.742.655,71 32,71% 

75  Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και από δωρεές 814.921,44 2,74% 

76 Έσοδα κεφαλαίων 26.704,52 0,09% 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 8.168.955,16 27,42% 

82.01 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 1.103.657,54 3,70% 

 Σύνολο Εσόδων 29.789.251,05 100,00% 

2. Έξοδα   
25. Αναλώσιµα υλικά 856.079,09 2,88% 
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26. Ανταλλακτικά παγίων 4.526,08 0,02% 
60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.571.426,15 18,73% 
61. Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.089.387,51 3,66% 
62. Παροχές τρίτων 3.205.820,93 10,77% 
63. Φόροι Τέλη 45.323,45 0,15% 
64. ∆ιάφορα έξοδα 7.095.655,11 23,85% 
65. ∆ιάφορα έξοδα 555.706,22 1,87% 
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 9.376.596,95 31,51% 
67. Παροχές Χορηγίες Επιχορηγ. Επιδοτήσ. και ∆ωρεές 893.200,00 3,00% 
68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 33.371,04 0,11% 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 141.462,12 0,48% 
82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 884.477,67 2,97% 

 Σύνολο Εξόδων 29.753.032,32 100,00% 

 Καθαρό Αποτέλεσµα Χρήσεως 36.218,73  

 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) της 
χρήσεως 2016 (περίοδος από  1.1. έως 31.12.2016) καθώς και τον Απολογισµό της ίδιας περιόδου. 
 

Κεφαλονιά,   11 Αυγούστου 2017 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Από τα Πρακτικά της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ 
Α∆Τ: ΑΒ 825970 

 

Γ. Καταρτίζει   τον Απολογισµό, Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς Οικονοµικού Έτους 2016 σύµφωνα µε την παραπάνω  εισήγηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας  και όπως  ακριβώς  εµφανίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις οι οποίες και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της 
Επιτροπής για την προώθησή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  200 / 2017                                                                Α∆Α: 6ΜΜ3ΩΕ5-Χ6Α 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 190/2017 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.  

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  9 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της 190/2017 
απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την από 2-08-2017 εισήγηση του 
Προϊσταµένου  του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. Μαντζουράτου 
Θεόδωρου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
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∆εδοµένου ότι η αριθµ. 190/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε θέµα την κατάρτιση σχεδίου 
13ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, δεν εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µέχρι 31/07/2017, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ανάκλησή της. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει  την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος 

Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία   .               
Και αφού έλαβε υπόψη:  
Το άρθρο 72 του Ν 3852/2014  

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

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

 

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ανακαλεί την 190/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε θέµα την κατάρτιση σχεδίου 13ης 

αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   201 / 2017                                                                   Α∆Α: 708ΚΩΕ5-Η9Π 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου µε ανοικτή 
διαδικασία εκτέλεσης του  έργου «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής – 
Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα» 
                                                                                                                                 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 11 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου µε ανοικτή διαδικασία 
εκτέλεσης του  έργου «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής – Αντικατάσταση Συνθετικού 
Χλοοτάπητα» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  µε αρίθµ. πρωτ. 22900/25-07-2017 διαβιβαστικό του 
Προέδρου  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Φιλιππάτου Γεράσιµου   που έχει ως εξής : 
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Στην συνέχεια θέτει προς έγκριση το µε αρίθ. πρωτ. 19112/20-06-2017  Πρακτικό για το εν λόγω θέµα   
µε το Παράρτηµα του   τα οποία  αναλυτικά έχουν  ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου µε ανοικτή διαδικασία εκτέλεσης του  έργου «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας 

Βεργωτής – Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα» Εκτιµώµενης αξίας  
 550.430,00  Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α.), 
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β) την ανακήρυξη  προσωρινού  µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» η οποία προσέφερε 
µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , 31,37%  επί του προϋπολογισµού του έργου. 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία  και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την  145/2017  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί παραλαβής της µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και καθορισµού  τρόπου εκτέλεσης µε ανοικτό  διαγωνισµό ) . 
3) την 118/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ω0Ω7ΩΕ5-8Θ2 )   κατάρτιση όρων δηµοπράτησης) 
4) Το µε αρίθµ. πρωτ. 19112/20-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ. 19112/20-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του ανοικτού  
∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  του έργου : ∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής 
– Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα» Εκτιµώµενης αξίας  

          550.430,00  Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α.), 
2.Ανακηρύττει προσωρινό ανάδοχο  την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» η οποία προσέφερε µέση 
τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , 31,37%  επί του προϋπολογισµού του έργου. 
  Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες .  
3. Στην συνέχεια ειδοποιείται ο προσωρινός ανάδοχος µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», να υποβάλει εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της  διακήρυξης .Τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   202 / 2017                                                                           Α∆Α: Ψ6Τ1ΩΕ5-56Ξ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης µισθίου.  
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ‘έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Έγκριση κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης µισθίου.»θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  
23869 / 3 -08-2017 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
                
             ∆υνάµει της από 1-10-2007 σύµβασης µίσθωσης ο πρώην ∆ήµος Παλικής εκµίσθωσε στον κ. Ευάγγελο 
Ρουχωτά ένα ακίνητο του 1ου ορόφου του Β΄ κτιρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στην Κεντρική 
Πλατεία, επιφανείας 50 τ.µ. περίπου. Η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε σε δύο (2) έτη και η χρήση 
του αποκλειστικά και µόνο Οδοντιατρείο. Με το από 4-11-2009 συµφωνητικό παρατάθηκε για δύο ακόµη έτη η 
υπάρχουσα σύµβαση ήτοι µέχρι τις 30-9-2011.  Επισηµαίνεται ότι κατά τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο 
σύναψης του αρχικού µισθωτηρίου ο νόµιµος χρόνος διάρκειας των επαγγελµατικών µισθώσεων ήταν 12 έτη 
ακόµη και αν είχε συνοµολογηθεί για µικρότερο χρονικό διάστηµα (συµβατικός χρόνος). Εν προκειµένω δηλαδή 
ο νόµιµος χρόνος της παρούσας µίσθωσης λήγει την 1-10-2019, ως εκ τούτου η µίσθωση βρίσκεται σε ισχύ. 
             Εν τούτοις  αν και ο µισθωτής έκανε και συνεχίζει µέχρι και σήµερα να κάνει ακώλυτη χρήση του µισθίου 
αρνείται να καταβάλει το συµφωνηµένο µίσθωµα παρόλες τις προφορικές και έγγραφες οχλήσεις της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών. Μέχρι δε και σήµερα οι οφειλές του από µισθώµατα, στις οποίες περιλαµβάνεται ΟΓΑ 
χαρτοσήµου καθώς και οι νόµιµες προσαυξήσεις, ανέρχονται στο ποσό των 44.333,25 ευρώ. Επισηµαίνεται ότι η 
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου, εφαρµόζοντας ως όφειλε, αναγκαστικά µέτρα είσπραξης σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε, 
επέβαλε κατάσχεση εις χείρας τρίτου, από την οποία όµως εισπράχθηκε µόνο το ποσό των 0,83 ευρώ.  
            Σύµφωνα µε τα άρθρα 637 επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας «στην περίπτωση καθυστέρησης 
του µισθώµατος από δυστροπία, µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου ακινήτου, 
αν η έναρξη της µίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως και εφόσον έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση µε δικαστικό 
επιµελητή 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης».  
            Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων 
των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
             Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την κατάθεση αίτησης για 
έκδοση διαταγής απόδοσης µισθίου κατά του Ευάγγελου Ρουχωτά, προαπαιτούµενου της οποίας είναι η επίδοση 
έγγραφης όχλησης. Επίσης παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει την επί παγία αντιµισθία 
πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου για τις παραπάνω ενέργειες.  
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία .  
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 23869 / 3-08-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 

                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Την κατάθεση αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης µισθίου κατά του Ευάγγελου Ρουχωτά, προαπαιτούµενου της οποίας 

είναι η επίδοση έγγραφης όχλησης.  

2.Εξουσιοδοτεί  την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την 

κατάθεση αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης µισθίου κατά του Ευάγγελου Ρουχωτά. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   203 / 2017                                                                 Α∆Α: ΨΟΖ5ΩΕ5-0Α2 
ΘΕΜΑ : Έγκριση κατάθεσης αίτησης για έκδοση κληρονοµητηρίου.  
 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ‘έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Έγκριση κατάθεσης αίτησης για έκδοση κληρονοµητηρίου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  23868 / 
3 -08-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
               Στη Νοµική Υπηρεσία περιήλθε φάκελος από τον πρώην ∆ήµο Παλικής από τα στοιχεία του οποίου 
προκύπτει ότι στις 29 Ιουλίου 1992 απεβίωσε ο Γεώργιος Παν. Βουτσινάς, κάτοικος εν ζωή Ληξουρίου. Κατά το 
χρόνο του θανάτου του, άφησε την από 18-5-1992 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία δηµοσιεύθηκε νόµιµα από το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, σύµφωνα µε την οποία αφήνει στο Γυµνάσιο-Λύκειο Ληξουρίου δύο 
ηµιυπόγεια διαµερίσµατα στην περιοχή Γουδί Αττικής, ένα ισόγειο διαµέρισµα στην Κυψέλη Αττικής και ένα 
οικόπεδο στην περιοχή Ν. Σεπόλια στο Μπουρνάζι, µε ειδικό ταχθέντα σκοπό τα µεν διαµερίσµατα να διατίθενται 
για δωρεάν διαµονή φοιτητών που σπουδάζουν στην Αθήνα, το δε οικόπεδο προκειµένου να εκποιηθεί, τα 
χρήµατα της εκποίησης να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασµό και από τους τόκους αυτών να συντηρούνται τα 
διαµερίσµατα και να καλύπτονται τα έξοδα και οι δαπάνες τους.  
 Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας ενηµερωθήκαµε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου ότι για την αναγνώριση του κληρονοµικού του δικαιώµατος ο ∆ήµος πρέπει να 
υποβάλλει στο αρµόδιο δικαστήριο αίτηση για έκδοση κληρονοµητηρίου, το οποίο ακολούθως θα πρέπει να 
µεταγραφεί στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικά Γραφεία, ώστε να περιέλθει στο ∆ήµο η κυριότητα 
των ακινήτων.  
            Το κληρονοµητήριο είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το αρµόδιο καθύλην δικαστήριο, κατόπιν 
αίτησης του ενδιαφερόµενου που εκδικάζεται µε την εκουσία δικαιοδοσία, βάσει του οποίου τεκµαίρεται, έναντι 
τρίτων, ότι είναι κληρονόµος και ότι έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται σε αυτό.  
            Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων 
των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.  
            Σύµφωνα µε τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει και να εγκρίνει την κατάθεση 
αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου για έκδοση κληρονοµητηρίου για την Κοινωφελή Περιουσία του 
αποβιώσαντος Γεωργίου Βουτσινά του Παναγή. 
            Επίσης παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια 
δικηγόρο του ∆ήµου για να προβεί στην κατάθεση της αίτησης και για να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, όποτε 
και αν οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.   
              
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία και Γκισγκίνης Νικόλαος  .       
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 23868 / 3-08-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
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                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου για έκδοση κληρονοµητηρίου για την Κοινωφελή 

Περιουσία του αποβιώσαντος Γεωργίου Βουτσινά του Παναγή. 

2.Εξουσιοδοτεί  την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου στην 

κατάθεση της αίτησης και για να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, όποτε και αν οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 

δικάσιµο.   

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     204  / 2017                                                 Α∆Α: ΩΦΡ∆ΩΕ5-ΩΛΨ 
 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της 
µελέτης µε τίτλο «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
 εισηγούµενη, το 13 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 
20911/ 6-07 -2017 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το ταυτάριθµο  Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης των Μελών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου 
Ληξουρίου»το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 23151/27-07-2017 απαντητικό έγγραφο 
του Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σύµφωνα µε το οποίο ορίζουν εκπρόσωπο 
τους  ως Τακτικό Μέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την  δηµοπράτηση της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού 
Θεάτρου Ληξουρίου» τον µε Α.Μ  65743 Τ.Ε.Ε Πολιτικό Μηχανικό κ. Παριώτη ∆ηµήτριο του Γεωργίου µε έδρα το 
Ληξούρι  και ως Αναπληρωµατικό Μέλος τον µε Α.Μ 116475 Τ.Ε.Ε κ. Πετρόπουλο Αντώνιο του Χρήστου µε έδρα 
το Αργοστόλι. 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος προτείνει  την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»  όπως παρακάτω : Τακτικά Μέλη : 
τους κ.κ . Ευάγγελο Κουφό –Τσιούτσιο Γεράσιµο και Παριώτη ∆ηµήτριο και αναπληρωµατικά Μέλη : 
Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος –Βλάχου Γεωργία και Πετρόπουλος Αντώνιος. 
 Για Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής  τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης κ  Κουφό Ευάγγελο µε αναπληρωτή του 
τον κ . Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει ο Πρόεδρος να οριστεί  επίσης µε κλήρωση και ψηφίζει την πρόταση του. 
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος 
Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία . 

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) Τo   20911/6-07-2017 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
6) το µε αρίθµ. πρωτ. 23151/27-07-2017 έγγραφο Τ.Ε.Ε 
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο 
«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»  όπως παρακάτω:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κουφός Ευάγγελος , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε ∆.Τ.Υ   

2. Τσιούτσιος Γεράσιµος ,Χηµικός Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ 

3. Παριώτη ∆ηµήτριο του Γεωργίου µε  Πολιτικός Μηχανικός  ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε)   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               

1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος,  Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε  ∆.Τ.Υ  

2.  Βλάχου Γεωργία , Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ  

3. Πετρόπουλος Αντώνιος , Πολιτικός Μηχανικός ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε) 

Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. µε  αναπληρωτή του τον κ. Κουφό Ευάγγελο µε αναπληρωτή του τον κ . Αλεξανδρόπουλο 
Ευάγγελο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     205  / 2017 Α∆Α: 6ΥΣΝΩΕ5-99∆ 
 
 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της 
µελέτης µε τίτλο «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου  Ληξουρίου» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
 εισηγούµενη, το 14ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου  Ληξουρίου»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 
20910/ 6-07 -2017 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το ταυτάριθµο  Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης των Μελών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου 
Ληξουρίου»το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 23151/27-07-2017 απαντητικό έγγραφο 
του Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σύµφωνα µε το οποίο ορίζουν εκπρόσωπο 
τους  ως Τακτικό Μέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δηµοπράτησης της µελέτης « Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου  
Ληξουρίου» τον µε Α.Μ  11496  Τ.Ε.Ε Πολιτικό Μηχανικό κ. Συνοδινό –Βαλλιάνο Ευάγγελο του Βαλλιάνου  µε 
έδρα το Ληξούρι  και ως Αναπληρωµατικό Μέλος τον µε Α.Μ 135059 Τ.Ε.Ε κ. Κυριαζή Ευάγγελο του Χρήστου  µε 
έδρα το Αργοστόλι. 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος προτείνει  την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση  
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου   Ληξουρίου»  όπως παρακάτω : Τακτικά Μέλη : 
τους κ.κ . Στουπά ∆ηµήτριο  –Παγουλάτο Λεωνίδα και και Συνοδινό –Βαλλιάνο Ευάγγελο και  αναπληρωµατικά 
Μέλη : Κουφός Ευάγγελο  –Τσιούτσιο  Γεράσιµο  και Κυριαζή Ευάγγελο . 
 Για Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής  τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης κ. Στουπά  ∆ηµήτριο  µε αναπληρωτή του 
τον κ. Κουφό Ευάγγελο . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει ο Πρόεδρος να οριστεί  επίσης µε κλήρωση και δηλώνει ότι ψηφίζει την πρότασή του. 
 Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος 
Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία . 
Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) Τo   20910/6-07-2017 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
6) το µε αρίθµ. πρωτ. 23151/27-07-2017 έγγραφο Τ.Ε.Ε 
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο 
«Επισκευή  πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου»  όπως παρακάτω:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Στουπάς ∆ηµήτριος  , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε ∆.Τ.Υ   
2. Παγουλάτος Λεωνίδας   Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ 
3. Συνοδινός –Βαλλιάνος Ευάγγελος του Βαλλιάνου  ,   Πολιτικός Μηχανικός( εκπρόσωποςΤ.Ε.Ε) 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               

1.Κουφός Ευάγγελος ,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε  ∆.Τ.Υ  
2.  Τσιούτσιος Γεράσιµος  , Χηµικός   Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ  
3. Κυριαζής Ευάγγελος , Πολιτικός Μηχανικός ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε) 
Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Στουπάς ∆ηµήτριος µε  αναπληρωτή του τον κ. Κουφό Ευάγγελο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   206/ 2017 Α∆Α: 735ΧΩΕ5-ΘΒ∆ 
ΘΕΜΑ :  Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση  τευχών δηµοπράτησης της µελέτης µε τίτλο  
«Επισκευή  ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου». 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 15ο θέµα ηµερήσιας  
διάταξης «Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης της µελέτης µε τίτλο  «Επισκευή ∆ηµοτικού 
Θεάτρου Ληξουρίου »θέτει υπόψη της Επιτροπής το  µε αρίθ πρωτ. 22398 /19-07-2017 διαβιβαστικό  του Αναπληρωτή  
Προϊσταµένου  της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στην Οικονοµική 
Επιτροπή προς έγκριση τα σχεδία  διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας - προκήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης  της εν λόγω 
µελέτης εκτιµώµενης αµοιβής 186,779,88 € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε την 67/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  οποία 
αναλυτικά έχουν ως εξής:   
 
  
ΘΕΜΑ:  

 
Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης της µελέτης µε τίτλο «Επισκευή 
∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
Με την υπ’ αρίθµ. 67/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη ο Φάκελος Έργου για την µελέτη «Επισκευή 

∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου», ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας.  
Η εν λόγω µελέτη προεκτιµώµενης αµοιβής 186.779,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει τον έλεγχο στατικής 

επάρκειας και την εκπόνηση µελέτης ενίσχυσης/επισκευής του ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου της ∆.Ε. Παλικής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
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Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

 
Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης & διακήρυξης και την 

έγκριση των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης της µελέτης «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 
εκτιµώµενης αµοιβής 186.779,88 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%).  

 
Συνηµµένα: 
 

1) Σχέδιο προκήρυξης  
2) Σχέδιο διακήρυξης  
3) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
4) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
5) Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

  
 

                                 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 
 

«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 

 
(CPV: 71335000-5) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 

(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
 
 
 

 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 

 

Πιστώσεις έτους 2017 23.160,70€ από ΚΑΕ 
30.7411.21 Π/Υ ∆. Κεφαλλονιάς (Ασφαλιστική 
Αποζηµίωση) 

    

 

  

  

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ  

 
 

 
 
                                                                         Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

  δηµόσιο διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία  
µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης: 

 

““ Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου””  

 
 

Εκτιµώµενης αξίας  186.779,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και 
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καλεί 
 
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω 
µελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

 
1. 1                       

Αναθέτουσα Αρχή : ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Οδός                                              : Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 60101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς)  

26710 27985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Telefax : 26710 22572 
E-mail            : texnikes1@kefallonia.gov.gr 
Πληροφορίες : κ. Γεράσιµος Τσιούτσιος (2671022621) 

 

1.2 Κύριος του Έργου :        ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

 

1.3 Εργοδότης:                                   ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

 
1.4 Προϊστάµενη Αρχή :                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
1.5 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία :         ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής 
                                                             Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης 

 
1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην οποία θα 
κατατεθούν οι προσφορές: 
 

Οδός                                              : Λεωφ. Βεργωτή 160 
Ταχ.Κωδ. : 28 100 
Τηλ. : 26710 22621 / 26710 27985  
Telefax : 26710 22472 
E-mail            : texnikes1@kefallonia.gov.gr 

 
1.8 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της µελέτης, 
υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της µελέτης, 
υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των 
υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που 
υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  

 
2.1 Τα έγγραφα της σύµβασης για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του    
      ν. 4412/2016,  
γ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
δ) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων,  
ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,  
στ) το τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών, 
ζ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί 
όλων των ανωτέρω, 
η) λοιπά στοιχεία του φακέλου έργου της υπό ανάθεση µελέτης 
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης υπ’ 
αριθµ. (α), (β) και (γ) της παρ. 2.1 στην ιστοσελίδα www.kefallonia.gov.gr. 
 
 Τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται από την 28η Αυγούστου 2017 στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλλονιάς. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης, οι ενδιαφερόµενοι αναλαµβάνουν 
µε δαπάνη και επιµέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης 
να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την 
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης σε προηγούµενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής 
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόµενο. 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  22-09-2017 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την 29-09-2017  Επίσης µέχρι την ηµέρα αυτή, οι  οικονοµικοί φορείς 
µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο δηµόσιας σύµβασης µελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής 
και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχοµένων του. 
 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 
3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14, 
 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την ηµέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισµού, 
 είτε (β) µε αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι), 
 είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι), 
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά  

του ……………………………………………………..…..  
για τη µελέτη: «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»  

µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την Τρίτη,  3/10/2017. 

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το 
διαγωνισµό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή 
ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-
mail). 
 
3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
20.1 του παρόντος, 

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20.2 του 
παρόντος. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις. 

και γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20.3 του παρόντος. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 3.2 του παρόντος. 
3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ηµεροµηνία  υποβολής  του 
άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4.1 του παρόντος. 
3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 
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συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις 
απορρίπτει ως µη κανονικές. 
3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο το µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου) και  
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονοµικούς 

φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
 

Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 
 
4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσµίας του άρθρου 14 
του παρόντος. 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 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 
και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  για 
να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η ώρα και ηµέρα  υποβολής αναγράφεται 
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο µονογράφεται από 
τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
4.2 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και ώρα, ή µετά τη λήξη της παραλαβής σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού 
φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Όλοι οι 
φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, γνωστοποιεί µε έγγραφο του 
Προέδρου της, προ εύλογης προθεσµίας και µε κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την 
ηµεροµηνία και την ώρα της δηµόσιας συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής.  
Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο 
έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές 
συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνεται µε τη βαθµολογία των 
τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές 
θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί µέρους βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα 
όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο  προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω 
διαδικασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται 
γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, ταχυδροµικώς ή µε φαξ ή µε συνδυασµό των ανωτέρω µέσων σε όλους τους προσφέροντες για την ηµεροµηνία 
και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης.  
4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, 
εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί µε επιµέλεια 
της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης  έγκρισης του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αναπέµπει το Πρακτικό στην 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, η οποία θα πρέπει να εφαρµόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 της παρούσας για την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην 
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.            
4.5 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) 
κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική 
προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων.  
4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό, σε δηµόσια συνεδρίαση, 
σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτούς προ πέντε (5) ηµερών, για την αποσφράγιση των 
οικονοµικών τους προσφορών. Κατά την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονοµικές 
προσφορές, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους σε σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά 
κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο 
αντικείµενο της µελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία  της περιπτ. (κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.  
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της βαθµολογίας της τεχνικής και 
οικονοµικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές 
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της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
προκειµένου να το εγκρίνει.  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης 
έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

 
Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση - Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

 
5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα 
δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. 
5.2  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.  
5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆. είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών, 
ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται η µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού του άρθρου 18 του παρόντος ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 19 του παρόντος, 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, τηρουµένης της 
ανωτέρω διαδικασίας.  
5.4 Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή 
για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς µεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να 
ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας. 
5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆.  ότι πληροί, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.4. της 
παρούσας, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 της παρούσας. 
5.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
5.7  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από  την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και 
τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (αποφαινόµενο όργανο αναθέτουσας αρχής) 
για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας 
κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.   
5.8   Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στα 
γραφεία της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι) εντός χρονικού διαστήµατος 
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.  
5.9 Η αναθέτουσα αρχή 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.  
 
Άρθρο 6: Ενστάσεις  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 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 του άρθρου 14 της παρούσας. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου 
για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 31η Μαρτίου 
2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 
 
Άρθρο 7: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 8: Σύναψη σύµβασης 

1.6 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
8.2 Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 
4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της 
παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 18, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
8.3 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, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 
Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1.  Το Συµφωνητικό, 
2.  Η παρούσα ∆ιακήρυξη  µε τα Προσαρτήµατά της, 
3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 
4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 
5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της, 
6.  Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών  

και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου.  
7. Το τεύχος των προεκτιµώµενων αµοιβών µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της προεκτιµηθείσας αµοιβής κατά 
κατηγορία µελέτης. 

 
Άρθρο 10 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας  
10.1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, 
συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα.  
10.2  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).  
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να 
γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
10. 3  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο 
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostille” σύµφωνα µε την 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.∆. και  36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013).  
10.4    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
10.5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 
υπαλλήλων του µε την  αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
Άρθρο 11 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 
δηµοσίευσης της παρούσας: 

 
i) Ο ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του. 

ii) Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 
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iii) Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα». 

iv) Ο ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

v) Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
vi) Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

vii) Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

viii) Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 
ix) Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  
x) Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  
xi) Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 

xii) Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 
xiii) Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών 

τους µε κλήρωση». 
xiv) Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 
xv)  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”. 
xvi) Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει. 
xvii) Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”, όπως ισχύει. 
xviii) Το π.δ. 696/1974 “Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και  
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το 
µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται 
από τον Κανονισµό αµοιβών. 

xix) Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.∆. περί 
σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών’’, όπως ισχύει µετά την 
τροποποίησή του µε το ν. 3919/2011 (Α΄32). 

xx) Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την 
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων». 

xxi) Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. ∆.Μ.Η.∆. «∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για 
τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την 
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

xxii) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), 
καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα  έγγραφα της παρούσας 
σύµβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προσθήκες και εν 
γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης 
διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την 
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

xxiii) Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 12:  Εκτιµώµενη αξία – Χρηµατοδότηση – Προθεσµίες της σύµβασης 
 
12.1 Η  εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 186.779,88 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαµβάνει τις  προεκτιµώµενες 
αµοιβές των παρακάτω επιµέρους κατηγοριών µελετών:  

 
α.150.079,70 € για µελέτη κατηγορίας (8): «Στατικές Μελέτες» 
β.    4.542,15 € για µελέτη κατηγορίας (21): «Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες» 
γ.    3.897,72 € για µελέτη κατηγορίας (6): «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» 
δ.    3.897,72 € για µελέτη κατηγορίας (9): «Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές,   
                                                                                     Ηλεκτρονικές» 
και 24.362,59 € για απρόβλεπτες δαπάνες 

 
Η µελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε ΚΑΕ 30.7411.21 και η σύµβαση θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Ασφαλιστικής Αποζηµίωσης (διαθέσιµη πίστωση έτους 2017: 23.160,70 €) και 
υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011.  

 
12.2 Οι µονάδες φυσικού αντικειµένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και οι τιµές µονάδος που 
χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς των άνω προεκτιµώµενων αµοιβών, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 
προεκτιµώµενων αµοιβών.  
  
Οι  οικονοµικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, να µελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία 
του έργου, η δε οικονοµική τους προσφορά αποτελεί τη  συνολική αµοιβή τους για το σύνολο του προς µελέτη αντικειµένου, 
όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  δηµόσιας σύµβασης. Τεκµαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη 
µελέτη του Φακέλου δηµόσιας σύµβασης, την πιθανότητα να µην αντιστοιχούν οι ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου, 
που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιµώµενης αµοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της 
µελέτης και διαµόρφωσε ανάλογα την οικονοµική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρµόζεται το άρθρο 186 
του ν. 4412/2016. 
 
12.3 Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής του 
συµφωνητικού. 
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή του 
συµφωνητικού.  
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε  πέντε (5) µήνες. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συµφωνητικού, µεταγενέστερο χρόνο έναρξης 
των προθεσµιών της σύµβασης.  

 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
13.1 Eναλλακτικές προσφορές  δε γίνονται δεκτές.  
13.2 Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά. 
13.3 ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του συµβατικού αντικειµένου της µελέτης.  
13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για δεκαπέντε (15) µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών του 
εποµένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής. 
 

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας  υποβολής προσφορών 

 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Τρίτη, 3/10/2017 και 
ώρα 10.00.  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του παρόντος. 
 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
 
15.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού 3.700,00 € (χρόνος ισχύος 
τουλάχιστον τριάντα -30- ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς), η οποία εκδίδεται είτε 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, είτε 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.  

 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
  α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
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  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
  δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν 
στην ένωση. 
  στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  
  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
  θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
 
Εάν η εγγύηση συµµετοχής εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, αν ο 
προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 
α) στον ανάδοχο, µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

 
15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) 
εκδίδεται είτε 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, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού και β) πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.1 της παρούσας 
και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,  υπέρ του κυρίου του 
έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση 
της έκπτωσης του αναδόχου. 

 
15.3     Εγγύηση προκαταβολής 
 ∆εν προβλέπεται. 
 
15.4    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δηµοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr).  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και 
εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19. 

 
Άρθρο 17: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

17.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της 
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

 
17.2     Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

 
17.3   Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σηµείων 
γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη 
νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε 
διαφορετικές κατηγορίες µελετών.  
   
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισµού  
 
 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν 
πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
 
18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), 

 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
4198/2013 (Α΄215 ). 

 
Η υποχρέωση αποκλεισµού προσφέροντος εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους 
διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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18.1.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία   
ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
∆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.  
 
18.1.3 Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η παράγραφος 18.1.1.. 
 
18.1.4  Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η παράγραφος 18.1.2. 
  
18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 
Προσαρτήµατος Α’ του ν. 4412/2016, 

 
(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει 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 (παρ. 5 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

 
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

 
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
 
(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των προσφερόντων κατά την 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να 
θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

 
(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 
 

(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή  του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  
 

(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά 

του. 
 
 
18.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.   
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18.1.7 Προσφέρων που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 18.1.1 και 18.1.5 µπορεί 
να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση µε 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο 
ισχύει η απόφαση. 
 
18.1.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο 
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
18.1.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του 
αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Άρθρο 19:  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 
 
  
19.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
∆εν προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση ιδιαίτερες απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας.  
 
19.3. Τεχνική  και Επαγγελµατική Ικανότητα 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
 
(α) εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή 
εγγραφή σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 για τους προσφέροντες που 
είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(β) το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α του 
Ν.4412/16 για τους προσφέροντες που δεν υπάγονται στην περίπτωση (α). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
Άρθρο 20: Περιεχόµενο  φακέλων προσφοράς 
 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία: 
  
20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή 
τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 18 του 
παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρόντος.  
 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

β) εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15.1 του παρόντος,  
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης συµµετοχής. 
 
 
20.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική 
προσφορά κατά τα οριζόµενα στην παρ. 21.2 της παρούσας:  
 

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου ∆ηµόσιας 
Σύµβασης, µε επισήµανση των προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να 
περιλαµβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων, 

 
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης της µελέτης, 

δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των 
υποστηρικτικών µελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη µελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των µελετών µε δεδοµένα, τον 
καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης,  

 
γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περιπτ. (β), 

λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, 
  

δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας 
µελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης 
κάθε µέλους της οµάδας µελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που αναλαµβάνει στην οµάδα µελέτης και το βαθµό 
επιτυχίας της, λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ),  
 

ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για 
την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της µελέτης, 

 
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων αυτών), καθώς και τα στοιχεία 
που τεκµηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σηµεία (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και εξαιρουµένων των 
υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών µε τα οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία 
µεταξύ µελών της προτεινόµενης οµάδας µελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο µέγεθος σαράντα (40) σελίδων 
κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράµµατος. 
 
Όταν το περιεχόµενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται 
υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω 
πληροφορίες. 
 
20.3      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιλαµβάνει το χορηγούµενο από την αναθέτουσα αρχή έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και την 
συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επιµέρους κατηγορία µελέτης. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την 
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εκτέλεση της σύµβασης. Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαµβάνει, εκτός από τις αµοιβές για την 
εκπόνηση των µελετών, τις αµοιβές για τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών 
εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών/µελετών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 
Η συνολική προσφερόµενη τιµή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις κατά τους όρους του  άρθρου 7 
του παρόντος.  
 
 
Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύµβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   
 
21.1   Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων µε βάση τα 
παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθµισή τους.  

α/α Κριτήριο Κν 
Συντελεστής 

βαρύτητας σν 

1 ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης όπως 
προκύπτει από την τεχνική έκθεση µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση της µελέτης 

0,30 

2 η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης και συγκεκριµένα ο 
βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο οικονοµικός φορέας, ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για 
την παραγωγή της µελέτης, περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του συντονιστή, καθώς και 
η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου 
χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και τα παρεχόµενα 
στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους 
ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο 

0,40 

3 η οργάνωση του οικονοµικού φορέα και συγκεκριµένα η σαφήνεια στον καθορισµό των 
καθηκόντων της οµάδας και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση µε τη 
δοµή του οργανογράµµατος και ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης 

0,30 

 
Στην παρούσα σύµβαση δεν τίθενται ελάχιστα όρια των επιµέρους βαθµολογιών των κριτηρίων ανάθεσης.  
…… 
21.2 Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης ανέρχεται σε 
κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο: 
U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν  
και ισχύει σ1 + σ2 + σ3 = 1   
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε  30%. 
 
21.3. Βαθµολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 

Oι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε 
οικονοµικής προσφοράς ΟΠι ισούται µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής: 

 
ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή. 
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται σε  70%.  

 
Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν  
κανονικές, σύµφωνα µε την παράγραφο 21.2 της παρούσας.  

 
 

21.4 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιµής  
H συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  
U =  U ΤΠ * 30% +  U  ΟΠ * 70% 
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον µεγαλύτερο αριθµό στο U. 
Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία 
τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
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προσφέροντα µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές.  
 
Άρθρο 22:  Αποδεικτικά µέσα (µη ύπαρξη λόγων αποκλεισµού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, έλεγχος 
νοµιµοποίησης) 
  Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη 
σύναψη της σύµβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός έξι (6) µηνών που προηγούνται της 
ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός ενός (1) µηνός. 
 

Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της παρούσας. 
Στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την 
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε µέλος της ένωσης. Η 
πλήρωση των απαιτήσεων της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης. 
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5.1 ειδοποίησης 
από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
22.1 Σχετικά µε τον έλεγχο περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού: 
22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους  ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του 
ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 
  
22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους 
µέλους ή χώρας.  

Οι Έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού 
οργανισµού όπου είναι ασφαλισµένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. 

Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους 
ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της 
προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 
αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας  από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή χώρας.  
Οι έλληνες µελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.  
Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής 

φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 
 

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  
Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου 

κράτους µέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα και το 
πιστοποιητικό  ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νοµικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., 
όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Οι µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιηµένη 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 εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι 
αποκλεισµού.  

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα µελετητές - φυσικά 
πρόσωπα, προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες 
επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες 
Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-µελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα 
οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον 
αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός 
φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.  
 
22.1.4 Αν το κράτος µέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
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ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού 
του κράτους µέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.  
 
22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.9 του παρόντος, 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 εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα 
µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
22.2. Σχετικά µε τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών  
για τις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, ως εξής:  
(i) στην κατηγορία µελέτης (8):«Στατικές Μελέτες», πτυχία τάξεων  ∆’ και άνω  
(ii) στην κατηγορία µελέτης (21):«Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες», πτυχία τάξεων Α’ και άνω  
(iii) στην κατηγορία µελέτης (6):«Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων», πτυχία τάξεων Α’ και άνω 
(iv) στην κατηγορία µελέτης (9):«Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές», πτυχία τάξεων Α’ και άνω 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις 

δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή 
σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 
 
 
22.2.2  Η Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:  

Για την παρούσα σύµβαση δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την απόδειξη οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας του προσφέροντος (βλ. και άρθρο 19.2 της παρούσας) 

 
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

(i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α), οι µεν προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, µε το 
Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19.3 της 
παρούσας. 
(ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β), το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/16.    

 
22.2.4 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό µπορούν, για την 
εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή 
το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων 

στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
 
22.3.  Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία 
υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού 

ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που 
δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του 
διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά 
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του κατά-στατικού 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
Άρθρο 23: Υπεργολαβία 
23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  
23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 
κυρίου αναδόχου. 
23.3  Στην παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής από την αναθέτουσα αρχή απευθείας σε υπεργολάβο του 
Αναδόχου, δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας.  
23.4     Αν το (α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 της παρούσας για τους 
υπεργολάβους µε το Τ.Ε.Υ.∆.,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω 
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του. 
 
Άρθρο 24 - ∆ιάφορα: 
Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωµοδοτήσεις  και αποφάσεις: 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 67/2017 περί έγκρισης φακέλου έργου της µελέτης. 
Απόφαση υπ. αριθ.  585(Α∆Α: ΩΠ∆1ΩΕ5-ΚΚΜ) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2017. (συµπληρώνεται και ο αριθµός της απόφασης 
έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη). 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθµ. 206/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
 

                                                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ : 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 

 Αργοστόλι, ……./……/2017 

 
Αρ. Πρωτ. : …………. 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχουν των   

παραπάνω σχεδίων  διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας - προκήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης  της εν λόγω 

µελέτης εκτιµώµενης αµοιβής 186,779,88 € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε την 67/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  β) Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  3/10/2017, ηµέρα 

Τρίτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  

Την   εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου  ψηφίζουν:   Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία και Γκισγκίνης Νικόλαος .    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την  67/2017  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί αποδοχής του Φακέλου Έργου της µελέτης ). 
Την µε αρίθ.πρωτ. 22398/19-07-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
Την µε αρίθ. 585/3-08-2017 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης. 
Την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού  231.607,05 €  και διαθέτει  την   πίστωση  ποσού 23.160,70 € από τον  
Κ.Α 30.7411.21  του Προϋπολογισµού  2017 µε τίτλο «Εκπόνηση µελέτης Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου 

Ληξουρίου». 
 2).Καταρτίζει στο σύνολο τους ,  τους παραπάνω όρους της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας , της προκήρυξης 
και των τευχών δηµοπράτησης  για την ανάθεση της µελέτης  µε τίτλο  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου 
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Ληξουρίου»  εκτιµώµενης αµοιβής 186,779,88 € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε την 67/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου . 
3) Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  3/10 /2017, ηµέρα Τρίτη. Ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας –τιµής κατά το άρθρο 86 του Ν.4412/16. Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές 
προσφορές των προσφερόντων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθµισή 
τους. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 

4.Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.   

5.  Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δηµοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr).  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο 
και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης.  
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   207/ 2017 Α∆Α: ΩΕ40ΩΕ5-ΥΚ4 
ΘΕΜΑ :  Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση  τευχών δηµοπράτησης της µελέτης µε τίτλο  
«Επισκευή  πρώην ∆ηµαρχείου  Ληξουρίου». 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 16ο θέµα ηµερήσιας  
διάταξης «Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης της µελέτης µε τίτλο  «Επισκευή πρώην 
∆ηµαρχείου Ληξουρίου » θέτει υπόψη της Επιτροπής το  µε αρίθ πρωτ. 20901 /6-07-2017 διαβιβαστικό  του Αναπληρωτή  
Προϊσταµένου  της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στην Οικονοµική 
Επιτροπή προς έγκριση τα σχεδία  διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας - προκήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης  της εν λόγω 
µελέτης εκτιµώµενης αµοιβής 74.052,02  € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε την 66/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  οποία 
αναλυτικά έχουν ως εξής:   
 
 
 
ΘΕΜΑ:  

 
Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης της µελέτης µε τίτλο 
«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
Με την υπ’ αρίθµ. 66/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη ο Φάκελος Έργου για την µελέτη 

«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου  Ληξουρίου», ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας.  
Η εν λόγω µελέτη προεκτιµώµενης αµοιβής 74.052,02  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει τον έλεγχο 

στατικής επάρκειας και την εκπόνηση µελέτης ενίσχυσης/επισκευής του πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου της ∆.Ε. 
Παλικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια 
προκήρυξης & διακήρυξης και την έγκριση των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης της 
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µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου  Ληξουρίου» εκτιµώµενης αµοιβής 74.052,02  €  
(πλέον Φ.Π.Α. 24%).  

 
Συνηµµένα: 
 

1) Σχέδιο προκήρυξης  
2) Σχέδιο διακήρυξης  
3) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
4) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
5) Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
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ΜΕΛΕΤΗ: 

 
 

«Επισκευή Πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» 

 
(CPV: 71335000-5) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 

(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
 
 
 

 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 

 

Πιστώσεις έτους 2017 9.182,45€ από ΚΑΕ 
30.7411.20 Π/Υ ∆. Κεφαλλονιάς 
(Ασφαλιστική Αποζηµίωση)     

 

  

  

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ  

 
 

 
 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

  δηµόσιο διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία  
µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης: 

 

““ Επισκευή Πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου””  

 
 

Εκτιµώµενης αξίας  74.052,02 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και 
 

καλεί 
 
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της 
ως άνω µελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

 
1. 1                       

Αναθέτουσα Αρχή : ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Οδός                                              : Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 60101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς)  

26710 27985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Telefax : 26710 22572 
E-mail            : texnikes1@kefallonia.gov.gr 
Πληροφορίες : κ. Γεράσιµος Τσιούτσιος (2671022621) 

 

1.2 Κύριος του Έργου :        ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

 

1.3 Εργοδότης:                                   ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

 
1.4 Προϊστάµενη Αρχή :                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
1.5 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία :          ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 

 
1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής 
                                                             Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης 

 
1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην 
οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: 
 

Οδός                                              : Λεωφ. Βεργωτή 160 
Ταχ.Κωδ. : 28 100 
Τηλ. : 26710 22621 / 26710 27985  
Telefax : 26710 22472 
E-mail            : texnikes1@kefallonia.gov.gr 

 
1.8 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της 
µελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον 
ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 
της µελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον 
ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό 
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  

 
2.1 Τα έγγραφα της σύµβασης για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του    
      ν. 4412/2016,  
γ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
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δ) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων,  
ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,  
στ) το τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών, 
ζ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 
η) λοιπά στοιχεία του φακέλου έργου της υπό ανάθεση µελέτης 

 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης υπ’ αριθµ. (α), (β) και (γ) της παρ. 2.1 στην ιστοσελίδα www.kefallonia.gov.gr. 
 
 Τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται από την 28-08-2017 στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλλονιάς. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης, οι ενδιαφερόµενοι 
αναλαµβάνουν µε δαπάνη και επιµέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να 
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης σε 
προηγούµενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο. 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις  15/09/2017  ηαναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε 
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερα  έως την 22-09-2017. 
 Επίσης µέχρι την ηµέρα αυτή, οι  οικονοµικοί φορείς µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο δηµόσιας 
σύµβασης µελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των 
περιεχοµένων του. 
 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 
3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14, 
 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, 
 είτε (β) µε αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι), 
 είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι), 
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά  

του ……………………………………………………..…..  
για τη µελέτη: «Επισκευή Πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου»  

µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την Τρίτη, 26/09/2017 

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισµό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή 
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ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail). 
 
3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 20.2 του παρόντος. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις 
ίδιες ενδείξεις. 

και γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20.3 του παρόντος. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 3.2 
του παρόντος. 
 
3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ηµεροµηνία  
υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 
 
3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 
 
3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο το µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου) και  
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της 
ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής. 

 
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 
 
4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξη 
της προθεσµίας του άρθρου 14 του παρόντος. 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 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η ώρα και ηµέρα  
υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση 
στον κυρίως φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει 
µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία 
του διαγωνισµού. 
 
4.2 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και ώρα, ή µετά τη λήξη της 
παραλαβής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 
και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, 
καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο 
ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο 
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε 
τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
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γνωστοποιεί µε έγγραφο του Προέδρου της, προ εύλογης προθεσµίας και µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της δηµόσιας 
συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων που πληρούν 
τις προϋποθέσεις συµµετοχής.  

Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των κριτηρίων 
ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Το πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού ολοκληρώνεται µε τη βαθµολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και 
υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί µέρους 
βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 21 του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο  προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
 

Σε περίπτωση διακοπής δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες 
ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η 
οποία κοινοποιείται εγγράφως, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδροµικώς ή µε φαξ ή µε 
συνδυασµό των ανωτέρω µέσων σε όλους τους προσφέροντες για την ηµεροµηνία και ώρα της 
επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης.  

4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει 
κοινοποιηθεί µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του 
παρόντος. 
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης  έγκρισης του Πρακτικού ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή 
αναπέµπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, η οποία θα πρέπει να εφαρµόσει τη διαδικασία της 
παραγράφου 4.3 της παρούσας για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει 
νέο Πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.            
4.5 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν (για 
οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, 
έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν εγγράφως ότι 
παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων.  

 
4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε το ανωτέρω 
Πρακτικό, σε δηµόσια συνεδρίαση, σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτούς προ πέντε 
(5) ηµερών, για την αποσφράγιση των οικονοµικών τους προσφορών. Κατά την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης, 
η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους σε 
σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι 
ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της µελέτης, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία  της περιπτ. (κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.  
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της βαθµολογίας της 
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 21.1 του 
παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το 
πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου να το εγκρίνει.  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες. Κατά της 
απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

 
Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση - Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

 
5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 
5.2  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.  
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5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
Τ.Ε.Υ.∆. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται η µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 του παρόντος ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 19 του παρόντος, 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της παρούσης, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιµής, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
 
5.4 Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς µεταβολές), οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την 
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆.  ότι πληροί, κατά τα αναφερόµενα 
στην παράγραφο 5.4. της παρούσας, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, 
που είχε προσκοµισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 
 
5.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 
5.7  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από  την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (αποφαινόµενο 
όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση 
κατακύρωσης.   
 
5.8   Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν στα γραφεία της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι) 
εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί 
αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.  
 
5.9 Η αναθέτουσα αρχή 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.  
 
 
Άρθρο 6: Ενστάσεις  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 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 του άρθρου 14 της παρούσας. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του 
Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 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 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 31η 
Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 
 
 
Άρθρο 7: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς 
τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 8: Σύναψη σύµβασης 

1.7 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
8.2 Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία 
ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού του άρθρου 18, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 
 
8.3 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, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, 
σύµφωνα µε την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 
Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1.  Το Συµφωνητικό, 
2.  Η παρούσα ∆ιακήρυξη  µε τα Προσαρτήµατά της, 
3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 
4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 
5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της, 
6.  Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των 

απαιτούµενων µελετών  και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου.  
7. Το τεύχος των προεκτιµώµενων αµοιβών µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της προεκτιµηθείσας 
αµοιβής κατά κατηγορία µελέτης. 

 
Άρθρο 10 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας  
10.1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης 
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
10.2  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).  
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), 
είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
10. 3  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο 
έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την 
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σφραγίδα ‘’Apostille” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και  36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013).  
10.4    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
10.5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία 
των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την  αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
Άρθρο 11 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 

 
xxiv) Ο ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι 
κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του. 

xxv) Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και 
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 
42), όπως ισχύουν. 

xxvi) Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα». 

xxvii) Ο ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

xxviii) Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

xxix) Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

xxx) Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

xxxi) Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 
xxxii) Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  
xxxiii) Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  
xxxiv) Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

xxxv) Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 
xxxvi) Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών 

τους µε κλήρωση». 

xxxvii) Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 
248) όπως ισχύει. 

xxxviii)  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία”. 

xxxix) Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει. 

xl) Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”, όπως 
ισχύει. 

xli) Το π.δ. 696/1974 “Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και  
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως 
προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που 
δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό αµοιβών. 

xlii) Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 
Ν.∆. περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών’’, όπως ισχύει 
µετά την τροποποίησή του µε το ν. 3919/2011 (Α΄32). 
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xliii) Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων». 

xliv) Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. ∆.Μ.Η.∆. «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 
4024/2011 (Α’ 226). 

xlv) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα  έγγραφα της παρούσας σύµβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, 
π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της 
διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) 
µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την 
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

xlvi) Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 12:  Εκτιµώµενη αξία – Χρηµατοδότηση – Προθεσµίες της σύµβασης 
 
12.1 Η  εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 74.052,02 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαµβάνει τις  
προεκτιµώµενες αµοιβές των παρακάτω επιµέρους κατηγοριών µελετών:  
 

α. 51.665,70 € για µελέτη κατηγορίας (8): «Στατικές Μελέτες» 
β.   4.542,15 € για µελέτη κατηγορίας (21): «Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες» 
γ.   4.287,49 € για µελέτη κατηγορίας (6): «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» 
δ. 3.897,72 € για µελέτη κατηγορίας (9): «Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές» 

 
και 9.658,96 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
 
Η µελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε ΚΑΕ 30.7411.20 και η 
σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Ασφαλιστικής Αποζηµίωσης (διαθέσιµη πίστωση έτους 
2017: 9.182,45€) και υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06% 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011.  

 
12.2 Οι µονάδες φυσικού αντικειµένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και οι τιµές 
µονάδος που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς των άνω προεκτιµώµενων αµοιβών, αναφέρονται 
αναλυτικά στο τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών.  
  
Οι  οικονοµικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, να µελετήσουν τα 
τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονοµική τους προσφορά αποτελεί τη  συνολική αµοιβή τους για το σύνολο 
του προς µελέτη αντικειµένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  δηµόσιας σύµβασης. Τεκµαίρεται 
σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη µελέτη του Φακέλου δηµόσιας σύµβασης, την πιθανότητα να µην 
αντιστοιχούν οι ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιµώµενης 
αµοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της µελέτης και διαµόρφωσε ανάλογα την 
οικονοµική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρµόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

   
12.3 Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η ηµεροµηνία 
υπογραφής του συµφωνητικού. 
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την 
υπογραφή του συµφωνητικού.  
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε  τρεις (3) µήνες. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συµφωνητικού, µεταγενέστερο 
χρόνο έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης.  

 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
13.1 Eναλλακτικές προσφορές  δε γίνονται δεκτές.  
13.2 Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά. 
13.3 ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του συµβατικού αντικειµένου της µελέτης.  
13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για δεκαπέντε (15) µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών του εποµένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής. 
 

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας  υποβολής προσφορών 

 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η   
26/09/2017 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10.00.  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του παρόντος. 
 
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
 
15.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
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Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού 1.480,00 € (χρόνος 
ισχύος τουλάχιστον τριάντα -30- ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς), η οποία εκδίδεται είτε 
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, είτε 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.  

 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής 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),  
  δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση 
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών 
φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
  στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),  
  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
  θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται.  
 
Εάν η εγγύηση συµµετοχής εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή 
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 
α) στον ανάδοχο, µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

 
15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε 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, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού και β) πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον 
τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,  υπέρ του 
κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά 
την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 

 
15.3     Εγγύηση προκαταβολής 
 ∆εν προβλέπεται. 
 
15.4    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δηµοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr).  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο 
και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 
οποίος δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής 
του άρθρου 19. 

 
Άρθρο 17: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

17.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 
και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

 
17.2     Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

 
17.3   Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των σηµείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νοµικών 
προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες µελετών.  
   
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισµού  
 

 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών 
φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
 
18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους : 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
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2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

 
Η υποχρέωση αποκλεισµού προσφέροντος εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
18.1.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία   
ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

 
∆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.  

 
 
18.1.3 Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η παράγραφος 18.1.1.. 
 
18.1.4  Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η παράγραφος 18.1.2. 
  
18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α’ του ν. 4412/2016, 

 
(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου.  Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει 
αποδείξει 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 (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

 
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 

συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
 
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
 
(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των προσφερόντων 

κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 
δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
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(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 
 

(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  
 

(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 

ακεραιότητά του. 
 
 
18.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.   
 
18.1.7 Προσφέρων που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 18.1.1 και 
18.1.5 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από 
τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 
µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
 
18.1.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη 
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
18.1.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 
ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

 
 
Άρθρο 19 .  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι 
στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 
 
  
19.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
∆εν προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση ιδιαίτερες απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας.  
 
19.3. Τεχνική  και Επαγγελµατική Ικανότητα 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
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(α) εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην 
Ελλάδα ή εγγραφή σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 για 
τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(β) το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α 
του Ν.4412/16 για τους προσφέροντες που δεν υπάγονται στην περίπτωση (α). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
Άρθρο 20: Περιεχόµενο  φακέλων προσφοράς 
 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία: 
  
20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 του παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρόντος.  
 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
 

β) εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15.1 του παρόντος,  
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά 
για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης συµµετοχής. 
 
 
20.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στην παρ. 21.2 της παρούσας:  
 

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου 
∆ηµόσιας Σύµβασης, µε επισήµανση των προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην Τεχνική 
Έκθεση δεν πρέπει να περιλαµβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων, 

 
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης της 

µελέτης, δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας 
και των υποστηρικτικών µελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη µελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των µελετών µε 
δεδοµένα, τον καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της 
µελέτης,  

 
γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περιπτ. 

(β), λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, 
  

δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και 
της οµάδας µελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την 
αποτελεσµατικότητα της δράσης κάθε µέλους της οµάδας µελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που 
αναλαµβάνει στην οµάδα µελέτης και το βαθµό επιτυχίας της, λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων 
(β) και (γ),  

ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής 
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της µελέτης, 

 
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων αυτών), καθώς και 
τα στοιχεία που τεκµηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σηµεία (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και 
εξαιρουµένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών µε τα οποία αποδεικνύεται 
προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της προτεινόµενης οµάδας µελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα 
εύλογο µέγεθος σαράντα (40) σελίδων  κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του 
προαναφερθέντος οργανογράµµατος. 
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Όταν το περιεχόµενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης), το υπερβάλλον 
υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες. 
 
20.3      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιλαµβάνει το χορηγούµενο από την αναθέτουσα αρχή έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόµενη τιµή ανά 
κατηγορία µελέτης και την συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επιµέρους κατηγορία µελέτης. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν 
έντυπο οικονοµικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και τη 
συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης. Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους 
κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016. Περιλαµβάνει, εκτός από τις αµοιβές για την εκπόνηση των µελετών, τις αµοιβές για τον 
προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, 
καθώς επίσης και των εργασιών/µελετών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 
του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 
Η συνολική προσφερόµενη τιµή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιµώµενης 
αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις κατά τους όρους του  
άρθρου 7 του παρόντος.  
 
Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύµβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   
 
21.1   Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές 
προσφορές των προσφερόντων µε βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθµισή 
τους.  
 
 

α/α Κριτήριο Κν 
Συντελεστής 

βαρύτητας σν 

1 ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης 
όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση της µελέτης 

0,30 

2 η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης και 
συγκεκριµένα ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης από 
δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονοµικός φορέας, ο βαθµός επάρκειας των 
ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης, περιλαµβανοµένων και 
των ενεργειών του συντονιστή, καθώς και η τεκµηρίωση της δυνατότητας 
υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, σε 
συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και τα παρεχόµενα στοιχεία από 
τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους 
ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 
επίπεδο 

0,40 

3 η οργάνωση του οικονοµικού φορέα και συγκεκριµένα η σαφήνεια στον καθορισµό 
των καθηκόντων της οµάδας και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε 
σχέση µε τη δοµή του οργανογράµµατος και ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης 
οµάδας µελέτης 

0,30 

 
Στην παρούσα σύµβαση δεν τίθενται ελάχιστα όρια των επιµέρους βαθµολογιών των κριτηρίων ανάθεσης.  
…… 
21.2 Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης 
ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον 
τύπο: 
U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 
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Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν  
και ισχύει σ1 + σ2 + σ3 = 1   
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε  30%. 
 
21.3. Βαθµολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 

Oι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε 
οικονοµικής προσφοράς ΟΠι ισούται µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής: 

 
ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή. 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται σε  70%.  

 
Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 
Προσφορές κρίθηκαν  κανονικές, σύµφωνα µε την παράγραφο 21.2 της παρούσας.  

 
 

21.4 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής  
H συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  
U =  U ΤΠ * 30% +  U  ΟΠ * 70% 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον µεγαλύτερο αριθµό 
στο U. 
Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα µε τη µεγαλύτερη 
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον προσφέροντα µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες 
προσφορές.  

 
Άρθρο 22:  Αποδεικτικά µέσα (µη ύπαρξη λόγων αποκλεισµού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, έλεγχος νοµιµοποίησης) 
  Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος 
άρθρου και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν 
προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης 
εντός έξι (6) µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. 
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 
ηµεροµηνία εντός ενός (1) µηνός. 
 

Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 
παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της 
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε µέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και 
της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται 
αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης. 
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5.1 
ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
22.1 Σχετικά µε τον έλεγχο περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού: 
22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους  ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η 
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία 
τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 
  
22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 
κράτους µέλους ή χώρας.  
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Οι Έλληνες µελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν 
ασφαλιστικού οργανισµού όπου είναι ασφαλισµένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. 

Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
(ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν γίνονται αποδεκτά ως 
απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν 
το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν 
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για 
το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας  από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή 
χώρας.  

Οι έλληνες µελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.  
Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

 
22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  

Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
οικείου κράτους µέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην 
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα και το πιστοποιητικό  ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νοµικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις 
Περιφερειακές Ενότητες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι µελετητές - φυσικά 
πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιηµένη 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 εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.  

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 
µελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν 
αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-µελετητές, ανεξάρτητα από 
την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, 
υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη 
του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν 
διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.  
 
22.1.4 Αν το κράτος µέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.  
 
22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.9 του παρόντος, 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 εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
22.2. Σχετικά µε τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, ως εξής:  
(i) στην κατηγορία µελέτης (8):«Στατικές Μελέτες», πτυχία τάξεων  Γ’ και άνω  
(ii) στην κατηγορία µελέτης (21):«Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες», πτυχία τάξεων Α’ και άνω  
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(iii) στην κατηγορία µελέτης (6):«Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων», πτυχία τάξεων Α’ και άνω 
(iv) στην κατηγορία µελέτης (9):«Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές», πτυχία 

τάξεων Α’ και άνω 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016.  

 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη  περίπτωση 
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων,  προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της 
παρούσας. 
 
22.2.2  Η Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:  

Για την παρούσα σύµβαση δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την απόδειξη οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του προσφέροντος (βλ. και άρθρο 19.2 της παρούσας) 

 
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

(i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α), οι µεν προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην 
Ελλάδα, µε το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 19.3 της παρούσας. 
(ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β), το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο 
Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/16.    

 
22.2.4 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 
µπορούν, για την εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
 
 
22.3.  Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 
εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης 
της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά 
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 
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Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Άρθρο 23: Υπεργολαβία 
23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  
23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
23.3  Στην παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής από την αναθέτουσα αρχή απευθείας σε 
υπεργολάβο του Αναδόχου, δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας.  
23.4     Αν το (α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 της παρούσας για τους 
υπεργολάβους µε το Τ.Ε.Υ.∆.,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του. 
 
Άρθρο 24 - ∆ιάφορα: 
Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωµοδοτήσεις  και αποφάσεις: 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 66/2017 περί έγκρισης φακέλου έργου της µελέτης. 
Απόφαση υπ. αριθ. 586/2017 (Α∆Α: 6T6ΛΩΕ5-7∆Γ) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2017 (συµπληρώνεται και ο αριθµός 
της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του 
ενός οικονοµικά έτη). 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθµ. 207/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχουν των   

παραπάνω σχεδίων  διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας - προκήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης  της εν λόγω 

µελέτης εκτιµώµενης αµοιβής 74.052,02  € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε την 66/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  β) Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  26/09/2017, ηµέρα 

Τρίτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  

Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:   Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία και Γκισγκίνης Νικόλαος .    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την  66/2017  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί αποδοχής του Φακέλου Έργου της µελέτης  και 
καθορισµού  τρόπου εκτέλεσης µε ανοικτό   διαγωνισµό ) . 
Την µε αρίθ.πρωτ. 20901/6-07-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
Την µε αρίθ. 586/3-08-2017 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης. 
Την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού  91.824,50 €  και διαθέτει  την   πίστωση  ποσού  9.182,45  € από τον  
Κ.Α 30.7411.20  του Προϋπολογισµού  2017 µε τίτλο :Εκπόνηση µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου  

Ληξουρίου». 
 2).Καταρτίζει στο σύνολο τους ,  τους παραπάνω όρους της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας , της προκήρυξης 
και των τευχών δηµοπράτησης  για την ανάθεση της µελέτης  µε τίτλο  « Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου  
Ληξουρίου» εκτιµώµενης αµοιβής 74.052,02 € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε την 66/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου . 
3) Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26 /09 /2017, ηµέρα Τρίτη. Ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας –τιµής κατά το άρθρο 86 του Ν.4412/16. Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές 
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προσφορές των προσφερόντων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθµισή 
τους. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 

4.Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.   

5.  Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δηµοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr).  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο 
και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   208 / 2017                                                          Α∆Α: ΩΕΟ9ΩΕ5-Λ5Η 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τµήµατος αργολιθοδοµής αντιστήριξης 
του δυτικού ορίου του αύλειου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Φάρσων.»  σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
Π/∆τος  171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 17 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τµήµατος αργολιθοδοµής 
αντιστήριξης του δυτικού ορίου του αύλειου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Φάρσων.»σύµφωνα µε το άρθρο 15 
του Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7336.16 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση τµήµατος αργολιθοδοµής 
αντιστήριξης του δυτικού ορίου του αύλειου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Φάρσων.» προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης 1.170,52   ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε 
ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο δύο     προσφορές : α) του εργολάβου  
Τεχνικών  έργων   µε την επωνυµία  «∆ηµήτριος Π Παπαδάτος   »  ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. 
πρωτ. 22480/20-07-2017 προσφορά του  το ποσό των  1.120,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β)  του εργολάβου  µε την επωνυµία  «Σπυρίδων Π. Παπαδάτος» ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. 
πρωτ.  22486/20-07-2017 προσφορά του  το ποσό των    1.160 ,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολάβο Τεχνικών  Έργων  µε την επωνυµία  
«∆ηµήτριος Π. Παπαδάτος   » που εδρεύει στην Κρανιά στο Αργοστόλι     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ   032260191   ο 
οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 22480/2017 προσφορά του  το ποσό των 1.120,00  € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 



 982 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.69/11-04-2017  αιτήµατος ανάληψης 
της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 86/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
(Α∆Α: ΩΑΚΣΩΕ5-ΥΝΒ)  και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά για την έγκριση της απευθείας 
ανάθεσης του εν λόγω έργου και την  διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  22480-22486/20-07-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 11828/14/8-06-2016  Τεχνική 
Περιγραφή Εργασιών    της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. την   µε αρίθµ. πρωτ. 12129/28-04-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης . 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7336.16 µε τίτλο : «Αποκατάσταση 
τµήµατος αργολιθοδοµής αντιστήριξης του δυτικού ορίου του αύλειου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου 
Φάρσων.»  
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 1.170,52   Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7336.16 του Προϋπολογισµού του έτους 2017  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Αποκατάσταση τµήµατος αργολιθοδοµής αντιστήριξης του 
δυτικού ορίου του αύλειου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Φάρσων.» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος αργολιθοδοµής αντιστήριξης του δυτικού ορίου του 
αύλειου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Φάρσων.»  όπως περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  11828/14/8-
06-2016  Τεχνική Περιγραφή της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον εργολάβο  
Τεχνικών  Έργων  µε την επωνυµία  «∆ηµήτριος Π. Παπαδάτος   » που εδρεύει στην Κρανιά στο Αργοστόλι     
Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ   032260191   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 22480/2017 προσφορά 
του  το ποσό των 1.120,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του µε  αρίθ. πρωτ.  
11828/14/8-06-2016  Τεχνική Περιγραφή Εργασιών    της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   209 / 2017                                                                    Α∆Α: Ω3ΘΛΩΕ5-3ΥΤ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς»  σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,έδωσε τον λόγο στον 
αρµόδιο Α/∆ήµαρχο για θέµατα  παραλιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παπαδάτο Νικόλαο , ο οποίος θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής  για συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η  σωστή λειτουργία των παραλιών των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Λειβαθούς- Ελειού Πρόννων και 
Πυλάρου της τρέχουσας καλοκαιρινής περιόδου, καταθέτοντας τις µε αρίθ. πρωτ. 24479-24438 – 24547/2017 
εκθέσεις αυτοψίας –Τεχνικές Περιγραφές Ενδεικτικούς Προϋπολογισµούς της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
τις αντίστοιχες προσφορές για κάθε ∆ηµοτική Ενότητα. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας 
διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι δεν ψηφίζει για την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης διότι 
ήδη όλες αυτές οι εργασίες στις παραλίες έχουν γίνει . 
Για την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης ψηφίζουν : Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας 
–Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία   
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 Αµέσως µετά η Πρόεδρος  εισηγούµενη  το   εν λόγω θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Λειβαθούς.»σύµφωνα 
µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στον Κ.Α 70.6279.16 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών 
των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Λειβαθούς» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 3.893,60   ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε 
ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο δύο     προσφορές : α) του κ. Παναγή 
Παπαδάτου «Χωµατουργικές Εργασίες» ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 25787/2017 
προσφορά του  το ποσό των  3.750,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β)  του κ. Τζιβρά Παναγή «Χωµατουργικά»  ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ.  25786/2017 
προσφορά του  το ποσό των    3.850 ,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον κ.  Παπαδάτο Παναγή   που εδρεύει στην 
Πεσσάδα     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ   118293344   ο οποίος προσέφερε  το ποσό των 3.750,00  € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσει  : α) την αναγκαιότητα της  δαπάνης β) 
την διάθεση της απαραίτητης  πίστωσης και  τέλος  την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση   διότι ήδη όλες αυτές οι εργασίες στις παραλίες 
έχουν γίνει . 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  25786-25787/2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ.  24547/9-08-2017  Τεχνική Περιγραφή 
Μελέτης    της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. το  αρίθ. 182/11-08-2017 αίτηµα ανάληψης δαπάνης. 
8. την   µε αρίθ  608/11-08-2017  πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
9. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 70.6279.16 µε τίτλο : «Εργασίες 
διαµόρφωσης των  παραλιών των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Λειβαθούς.»  
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                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα   του  αρίθ. 182/11-08-2017 αιτήµατος ανάληψης δαπάνης, σε βάρος του  ΚΑ   
70.6279.16   του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
2. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 3.893,60   Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6279.16 του Προϋπολογισµού του έτους 2017  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών των ∆ηµοτικών  
Ενοτήτων  Λειβαθούς.» 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  
Λειβαθούς.»  όπως περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  24547/9-08-2017  Τεχνική Περιγραφή Μελέτης    της 
∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον κ.  Παπαδάτο Παναγή  «Χωµατουργικές Εργασίες»  
που εδρεύει στην Πεσσάδα     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ   118293344   ο οποίος προσέφερε  το ποσό των 3.750,00  
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα    (10)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του µε  αρίθ. πρωτ.  
  24547/9-08-2017  Τεχνική Περιγραφή Μελέτης    της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   210/ 2017                                                               Α∆Α: ΩΗΘ9ΩΕ5-ΞΦΓ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού- Πρόννων»  σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,έδωσε τον λόγο στον 
αρµόδιο Α/∆ήµαρχο για θέµατα  παραλιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παπαδάτο Νικόλαο , ο οποίος θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής  για συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η  σωστή λειτουργία των παραλιών των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Λειβαθούς- Ελειού Πρόννων και 
Πυλάρου της τρέχουσας καλοκαιρινής περιόδου, καταθέτοντας τις µε αρίθ. πρωτ. 24479-24438 – 24547/2017 
εκθέσεις αυτοψίας –Τεχνικές Περιγραφές Ενδεικτικούς Προϋπολογισµούς της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
τις αντίστοιχες προσφορές για κάθε ∆ηµοτική Ενότητα. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας 
διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι δεν ψηφίζει για την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης διότι 
ήδη όλες αυτές οι εργασίες στις παραλίες έχουν γίνει . 
Για την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης ψηφίζουν : Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας 
–Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία   
 Αµέσως µετά η Πρόεδρος  εισηγούµενη  το   εν λόγω θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών της ∆ηµοτικής  Ενότητας  Ελειού- 
Πρόννων.»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στον Κ.Α 70.6279.17 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών της 
∆ηµοτικής  Ενότητας  Ελειού- Πρόννων» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.687,20   ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε 
ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
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ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο δύο     προσφορές : α) του κ. ∆ηµητρίου 
Καµπίτση  «Χωµατουργικές Εργασίες» ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 25789/2017 προσφορά 
του  το ποσό των  4.526,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β)  του κ. Άγγελου Κουσουµβρή «Χωµατουργικά»  ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ.  
25788/2017 προσφορά του  το ποσό των    4.650 ,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον κ.  ∆ηµητρίου Καµπίτση  που εδρεύει στα 
Τζαννάτα     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ   103078592   ο οποίος προσέφερε  το ποσό των 4.526,00  € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν   : α) την αναγκαιότητα της  δαπάνης β) 
την διάθεση της απαραίτητης  πίστωσης και  τέλος  την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση   διότι ήδη όλες αυτές οι εργασίες στις παραλίες 
έχουν γίνει . 
 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  25788-25789/2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ.  24479/8-08-2017  Τεχνική Περιγραφή 
Μελέτης    της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. το  αρίθ. 181/11-08-2017 αίτηµα ανάληψης δαπάνης. 
8. την   µε αρίθ  609/11-08-2017  πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
9. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 70.6279.17 µε τίτλο : «Εργασίες 
διαµόρφωσης των  παραλιών της  ∆ηµοτικής  Ενοτήτας   Ελειού-Πρόννων.»  
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα   του  αρίθ. 181/11-08-2017 αιτήµατος ανάληψης δαπάνης συνολικού ποσού 
4.687,20 € σε βάρος του  ΚΑ   70.6279.17   του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
2. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 4.687,20   Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6279.17 του Προϋπολογισµού του έτους 2017  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών της  ∆ηµοτικής   
Ενότητας  Ελειού- Πρόννων.» 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών της  ∆ηµοτικής   Ενότητας  Ελειού- 
Πρόννων.»  όπως περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  24479/8-08-2017  Τεχνική Περιγραφή Μελέτης    της 
∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον κ. ∆ηµητρίο Καµπίτση  «Χωµατουργικές Εργασίες»  
που εδρεύει στα Τζαννάτα     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ   103078592   ο οποίος προσέφερε  το ποσό των 4.526,00  € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα    (10)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του µε  αρίθ. πρωτ.  
  24479/8-08-2017  Τεχνική Περιγραφή Μελέτης    της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   211/ 2017                                                                       Α∆Α: 7Ν∆ΧΩΕ5-ΗΗΗ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου»  σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,έδωσε τον λόγο στον 
αρµόδιο Α/∆ήµαρχο για θέµατα  παραλιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παπαδάτο Νικόλαο , ο οποίος θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής  για συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η  σωστή λειτουργία των παραλιών των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων  Λειβαθούς- Ελειού Πρόννων και 
Πυλάρου της τρέχουσας καλοκαιρινής περιόδου, καταθέτοντας τις µε αρίθ. πρωτ. 24479-24438 – 24547/2017 
εκθέσεις αυτοψίας –Τεχνικές Περιγραφές Ενδεικτικούς Προϋπολογισµούς της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
τις αντίστοιχες προσφορές για κάθε ∆ηµοτική Ενότητα. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας 
διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι δεν ψηφίζει για την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης διότι 
ήδη όλες αυτές οι εργασίες στις παραλίες έχουν γίνει . 
Για την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης ψηφίζουν : Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας 
–Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία   
 Αµέσως µετά η Πρόεδρος  εισηγούµενη  το   εν λόγω θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών της ∆ηµοτικής  Ενότητας  Πυλάρου .»σύµφωνα µε 
το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στον Κ.Α 70.6279.15 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών της 
∆ηµοτικής  Ενότητας  Πυλάρου» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.811,20   ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε 
ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο µία    προσφορά  της εταιρίας µε την επωνυµία  
Κ. Γασπαρης ΙΚΕ  «Χωµατουργικά  Οικοδοµικά » ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 25785/2017 
προσφορά του  το ποσό των  4.811,20 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρία µε την επωνυµία  Κ. Γασπαρης ΙΚΕ  
«Χωµατουργικά  Οικοδοµικά » ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 25785/2017 προσφορά του  το 
ποσό των  4.811,20 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν   : α) την αναγκαιότητα της  δαπάνης β) 
την διάθεση της απαραίτητης  πίστωσης και  τέλος  την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση   διότι ήδη όλες αυτές οι εργασίες στις παραλίες 
έχουν γίνει . 
 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Ανουσάκης Νικόλαος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαδάτος Νικόλαος – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -  Γαρµπή Σοφία . 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
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2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. την  αρίθµ. πρωτ.  25785/2017   προσφορά  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ.  24438/8-08-2017  Τεχνική Περιγραφή 
Μελέτης    της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. το  αρίθ. 183/11-08-2017 αίτηµα ανάληψης δαπάνης. 
8. την   µε αρίθ  607/11-08-2017  πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
9. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 70.6279.15 µε τίτλο : «Εργασίες 
διαµόρφωσης των  παραλιών της  ∆ηµοτικής  Ενοτήτας   Πυλάρου»  
 
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα   του  αρίθ. 183/11-08-2017 αιτήµατος ανάληψης δαπάνης συνολικού ποσού 
4.811,20 € σε βάρος του  ΚΑ   70.6279.15   του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
2. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 4.811,20   Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6279.15 του Προϋπολογισµού του έτους 2017  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών της  ∆ηµοτικής   
Ενότητας  Πυλάρου.» 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών της  ∆ηµοτικής   Ενότητας  
Πυλάρου.»  όπως περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  24438/8-08-2017  Τεχνική Περιγραφή Μελέτης    της 
∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην εταιρία µε την επωνυµία  Κ. Γασπαρης ΙΚΕ  
«Χωµατουργικά  Οικοδοµικά » η οποία  που εδρεύει  ∆ιβαράτα Πυλάρου      Κεφαλλονιάς µε   
ΑΦΜ   800657313   ο οποίος προσέφερε  το ποσό των 4.811,20  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα    (10)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του µε  αρίθ. πρωτ.  
  24438/8-08-2017  Τεχνική Περιγραφή Μελέτης    της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                             ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                                                             Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                          
.                                                                                                           Παπαδάτος Νικόλαος                                                               
.                                                                                               Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                         
.                                                                                                           Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                          
.                                                                                                           Ανουσάκης Νικόλαος 
  Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


