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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της 28ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27η  Σεπτεµβρίου  2017 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  27 η  Σεπτεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα   Τετάρτη   και ώρα  
12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  29540/ 22-09-2017 έγγραφη πρόσκληση της  
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                               
2.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                         Παπαδάτος Νικόλαος                                                             
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                          ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                          
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                               Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                       
5. Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                          
6. Μοσχονάς Αλέξανδρος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                          
 
  ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   234 / 2017                                                                       Α∆Α: ΩΚΑ8ΩΕ5-ΠΦΨ               
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου  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 έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής για την  συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα παρακάτω 
Θέµατα :  1. Έγκριση 2ου  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου µε ανοικτή 
διαδικασία εκτέλεσης του  έργου «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής – Αντικατάσταση 
Συνθετικού Χλοοτάπητα» 2. Έγκριση των 509/21-09-2017 & 516/297690 /25-09-2017 αποφάσεων  
∆ηµάρχου για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από τις 
21 και 23 Σεπτεµβρίου και 3.  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο  για 
επέκταση Φ.Ο.Π και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν για τον ορισµό των θεµάτων ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και την συζήτησή τους στην παρούσα συνεδρίαση. 
Αφού τα Μέλη της Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για την συζήτηση των θεµάτων ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης 
Νικόλαος -Κουρκουµέλης Ηλίας –Γκισγκίνης Νικόλαος) εισηγούµενη το 1 ο θέµα εκτός ηµερήσιας 
διάταξης , έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 30024/26-09-2017 διαβιβαστικό του 
Προέδρου της Επιτροπής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου ο οποίος διαβιβάζει 
προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 30023/26/09/2017 δεύτερο Πρακτικό τους 
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 : 
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Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω  2ου 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.), 

β) την κατακύρώση της  σύµβασης του παραπάνω έργου  στην µειοδότρια   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: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος Κουρκουµέλης Ηλίας 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 . 
5) Το µε αρίθµ. πρωτ.  30023/26-09-2017  του 2ου Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ.  30023/26-09-2017  του 2ου Πρακτικού  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. Κατακυρώνει την σύµβαση του εν λόγω έργου στην µειοδότρια   εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» η οποία προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , 31,37%  
επί του προϋπολογισµού του έργου. 
 3. Η παρούσα απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται , σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο . Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι τηλ. 2671360154) εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 
από την ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
4. 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 υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 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 21, τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, 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.           
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   235  / 2017                                                    Α∆Α: ΩΕ3ΨΩΕ5-Υ7Λ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτάκτων  δαπανών  που προξένησαν οι δασικές   πυρκαγιές από τις 21-09-
2017  και  23-09-2017 .  (Έγκριση των  509/ (21-09 -2017)  και 516/25-09-2017 αποφάσεις   
∆ηµάρχου.) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής για την  συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα παρακάτω 
Θέµατα :  1. Έγκριση 2ου  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου µε ανοικτή 
διαδικασία εκτέλεσης του  έργου «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής – Αντικατάσταση 
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Συνθετικού Χλοοτάπητα» 2. Έγκριση των 509/21-09-2017 & 516/297690 /25-09-2017 αποφάσεων  
∆ηµάρχου για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από τις 
21 και 23 Σεπτεµβρίου και  3.  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο  για 
επέκταση Φ.Ο.Π και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν για τον ορισµό των θεµάτων ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και την συζήτησή τους στην παρούσα συνεδρίαση. 
Αφού τα Μέλη της Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για την συζήτηση των θεµάτων ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης 
Νικόλαος -Κουρκουµέλης Ηλίας –Γκισγκίνης Νικόλαος) έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος  εισηγούµενος  το 2 ο θέµα εκτός ηµερήσιας 
διάταξης , έθεσε  υπόψη της  Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 29873/25-09-2017 εισήγηση του η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής :  
 

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Αργοστόλι,  25-9-2017 
 
Αριθ. Πρωτ.: 29873 

 

 ΠΡΟΣ: 
 Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

  
 ΚΟΙΝ.: 

 1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Email: 

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28 100 
E. Λουκέρη 
2671362660 
2671362660 
loukeri@kefallonia.gov.gr 

  
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών φορτηγών µε βυτίο (υδροφόρων) για την 

κατάσβεση των  δασικών πυρκαγιών στις 21 και 23 Σεπτεµβρίου 2017   
 

ΣΧΕΤ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

4. Την αριθ. πρωτ. 2132/17-03-2017 (Α∆Α:ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης / Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας /∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & 
Αντιµετώπισης Φυσικών Καταστροφών µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις πολιτικής προστασίας για 
την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.» 

5. Τα αριθ. πρωτ. 6686/20-09-2017 & 6687/20-09-2017, 6749/22-09-2017 & 6750/22-09-2017, έγγραφα 
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π) που αφορούν ∆ελτίο Πρόγνωσης 
Καιρού της ΕΜΥ καθώς και απόσπασµα του Η.Χ.Π.Κ.Π.  τα οποία κοινοποιήθηκαν µε τα αριθ. πρωτ. 
22477/20-09-2017 , 227661/22/-9-2017 έγγραφα της Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση ιδιωτικών φορτηγών µε βυτίο (υδροφόρων)  για την κατάσβεση 
των  δασικών πυρκαγιών  την 21η  Σεπτεµβρίου, στον οικισµό Σιµωτάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς  (∆υτικές 
πλαγιές Αίνου) και την 23η Σεπτεµβρίου, στους οικισµούς Λιβάδι  και Κοντογεννάδα της ∆.Ε. Παλικής 
(περιοχή Πλατιές Στράτες). 

7. Την αριθ. πρωτ. 5524/28-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς 
περί  κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων 
για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, 
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χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή 
ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη χρονική περίοδο του έτους 2017 

8. Τις αριθ. πρωτ. 8772/29-3-2017 και 9132/30-3-2017, οικονοµικές προσφορές ιδιοκτήτων Ιδιωτικών 
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, αναφορικά µε τις όµοιες ή οµοειδείς δαπάνες 
που δύνανται να εγγραφούν στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου και να εκτελεστούν 
αυτοτελώς 

10. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των 
υπηρεσιών του ∆ήµου       

  
 
Σας ενηµερώνουµε ότι απαιτήθηκε να γίνει επείγουσα µίσθωση ιδιωτικών φορτηγών µε βυτίο (υδροφόρων)  

για την κατάσβεση των  δασικών πυρκαγιών  την 21η  Σεπτεµβρίου, στον οικισµό Σιµωτάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς  
(δυτικές πλαγιές Αίνου) και την 23η Σεπτεµβρίου, στους οικισµούς Λιβάδι  και Κοντογεννάδα της ∆.Ε. Παλικής 
(περιοχή Πλατιές Στράτες). 

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς και σε συνεργασία µε την Π.Ε. Κεφαλληνίας, µε την εκδήλωση των φαινοµένων µε τα 
ιδία µέσα που διαθέτει, αλλά και µε την µίσθωση ιδιωτικών υδροφόρων οχηµάτων, συνέδραµε στο έργο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών για όσο χρόνο απαιτήθηκε. 

 
Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις ∆ηµάρχου: 

Α. Με την αριθ. πρωτ. 509/29451/21-09-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, έγινε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης 
εργασίας στην ∆.Ε. Λειβαθούς, µε µίσθωση  φορτηγού ανατρεπόµενου ωφελίµου φορτίου κατηγορίας από 
6tn µέχρι και 17tn µε ωριαία δαπάνη 35€ και βυτίου αναρτώµενου ωφέλιµου φορτίου κατηγορίας πλέον των 
0,5tn µε ωριαία δαπάνη 10€, ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 032056782 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στο Αργοστόλι.  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 6tn µέχρι και 17tn 

h 35,00 7 245,00 

2 51 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου 
φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 10,00 7 70,00 

    Σύνολο: 315,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 75,60 

    Συνολική ∆απάνη: 390,60 

Β. Με την αριθ. πρωτ. 516/29760/25-09-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, έγινε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης 
εργασίας στην ∆.Ε. Παλικής, µε µίσθωση  φορτηγού ανατρεπόµενου ωφελίµου φορτίου κατηγορίας από 6tn 
µέχρι και 17tn µε ωριαία δαπάνη 35€  και βυτίου αναρτώµενου ωφέλιµου φορτίου κατηγορίας πλέον των 0,5tn µε 
ωριαία δαπάνη 10€, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στο Ληξούρι. 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 6tn µέχρι και 17tn 

h 35,00 8 280,00 

2 51 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου 
φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 10,00 8 80,00 

    Σύνολο: 360,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 86,40 

    Συνολική ∆απάνη: 446,40 
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Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, γίνεται από 

την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία   
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών σε βάρος του Κωδ. Χρηµ.: ΚΑ 

70.6262.12/2017, όπως αναφέρονται στις ανωτέρω αποφάσεις του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.   
           

 Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
 
 
 
 

Χαράλαµπος Τουµάσης 
Πολιτικός Μηχανικός 

  

 

  

                                                                    
 
                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αργοστόλι, 21 Σεπτεµβρίου 2017 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                    Αριθµ. Πρωτ.: - 29451- 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                             Αριθµ. Απόφασης:-509- 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 2671362670 
Φαξ: 2671362660 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
  
CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 21 Σεπτεµβρίου 
2017»   
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
5. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

6. Τα αριθ. πρωτ. 6628/19-09-2017   και    6629/19-09-2017,  6686/20-09-2017   και   6687/20-09-
2017, έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π) που αφορούν 
∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ καθώς και απόσπασµα του Η.Χ.Π.Κ.Π.  τα οποία 
κοινοποιήθηκαν µε τα αριθ. πρωτ. 223397/19-09-2017 και 224779/20/092017 έγγραφα της 
Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

7. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε 
από την δασική πυρκαγιά τις 21-9-2017 στην ∆.Ε. Λειβαθούς (περιοχή Σιµωτάτων) και για όσο 
χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 
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8. Την αριθ. πρωτ. 5524/28-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί  κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων 
και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές 
(σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές 
καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη χρονική περίοδο του έτους 
2017 

9. Την αριθ. πρωτ. 8772/28-3-2017 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & 
Μηχανηµάτων Έργων 
 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των 

υπηρεσιών του ∆ήµου       
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 

11.   
Στην ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn µε 
35€/h και Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 10€/h, 
ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  Α.Φ.Μ. 032056782 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  

 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 6tn µέχρι και 17tn 

h 35,00 7 245,00 

2 51 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο 
ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 10,00 7 70,00 

    Σύνολο: 315,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 75,60 

    Συνολική ∆απάνη: 390,60 

 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
                                                               
 
 
                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αργοστόλι , 25 Σεπτεµβρίου 2017 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  29760 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                     Αριθµ. Απόφασης: 516 
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Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 2671362670 
Φαξ: 2671362660 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
  

CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 23 
Σεπτεµβρίου 2017».   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
13. Την αριθ. 113/9183/31-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων  
14. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
15. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

16. Τα αριθ. πρωτ. 6749/22-09-2017 & 6750/22-09-2017 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π) που αφορούν το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ καθώς και το 
απόσπασµα του Η.Χ.Π.Κ.Π., τα οποία κοινοποιήθηκαν µε τo αριθ. πρωτ. 227661/22/-9-2017 
έγγραφο της Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

17. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση ιδιωτικού φορτηγού µε βυτίο (υδροφόρου)  για την κατάσβεση 
της  δασικής πυρκαγιάς  την 23η  Σεπτεµβρίου, στους οικισµούς Λιβάδι  και Κοντογεννάδα της 
∆.Ε. Παλικής (περιοχή Πλατιές Στράτες). 

18. Την αριθ. πρωτ. 5524/28-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί  κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων 
και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές 
(σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές 
καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη χρονική περίοδο του έτους 
2017 

19. Την αριθ. πρωτ. 9132/30-3-2017 οικονοµική προσφορά του ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & 
Μηχανηµάτων Έργων 

20. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, αναφορικά µε τις όµοιες ή οµοειδείς 
δαπάνες που δύνανται να εγγραφούν στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου και να 
εκτελεστούν αυτοτελώς. 

21. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των 
υπηρεσιών του ∆ήµου   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε το ιδιωτικό φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου κατηγορίας από 6tn µέχρι και 17tn 
µε ωριαία δαπάνη 35€ και Βυτίο παρελκόµενο κατηγορίας ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 
ωριαία δαπάνη 10€, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 
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A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn 

h 35,00 8 280,00 

2 51 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο 
ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 10,00 8 80,00 

    Σύνολο: 360,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 86,40 

    Συνολική ∆απάνη: 446,40 

 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
    κ.α 
       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
            ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος Κουρκουµέλης Ηλίας και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις   αρίθµ.  509/ (21-09 -2017)  και 516/25-09-2017  αποφάσεις    κ. ∆ηµάρχου. 

7) την µε αρίθµ. Πρωτ. 28973/25-09-2017 εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας                                              
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Εγκρίνει στο σύνολό τους   τις αρίθ.  509/ (21-09 -2017)  και 516/25-09-2017 αποφάσεις   ∆ηµάρχου 
που εκδόθηκαν     για τις  απευθείας αναθέσεις   µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων 
για την αντιµετώπιση των καταστροφών που προξένησαν  οι  δασικές πυρκαγιές από τις 21  
Σεπτεµβρίου  2017  και  από τις  23  Σεπτεµβρίου 2017 . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       236 / 2017                                                         A∆Α: 6Τ2ΝΩΕ5-54Ξ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση ΦΟΠ  . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής για την  συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα παρακάτω 
Θέµατα :  1. Έγκριση 2ου  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου µε ανοικτή 
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διαδικασία εκτέλεσης του  έργου «∆ηµοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής – Αντικατάσταση 
Συνθετικού Χλοοτάπητα» 2. Έγκριση των 509/21-09-2017 & 516/297690 /25-09-2017 αποφάσεων  
∆ηµάρχου για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από τις 
21 και 23 Σεπτεµβρίου και 3.  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο  για 
επέκταση Φ.Ο.Π και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν για τον ορισµό των θεµάτων ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και την συζήτησή τους στην παρούσα συνεδρίαση. 
Αφού τα Μέλη της Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για την συζήτηση των θεµάτων ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης 
Νικόλαος -Κουρκουµέλης Ηλίας –Γκισγκίνης Νικόλαος) δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος το 3 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 
29754/25-09-2017  εισήγηση του που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση ΦΟΠ» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού 6.603,56  € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παγώνη  ∆ιονύσιο     για την 
επέκταση ΦΟΠ στις αναφερόµενες ατην αρίθ. 257/2017 απόφαση ∆.Σ   και αναλυτικά : 
 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 6.603,56  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Παγώνης  ∆ιονύσιος  )             20.7325.02 (486 & 506/2017  
απόφασεις  ανάληψης υποχρεώσεων  και 130 & 139/2017 αιτήµατα)   
 
Με συνηµµένα : α)αιτήµατα  
                          β)  Αποφάσεις   Ανάληψης Υποχρέωσεων . 
                          γ) την 257/2017  απόφαση ∆.Σ. 
 
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. ∆ιονυσιο  Παγώνη        ποσού 6.603,56  € από τον Κ.Α 20.7325.02  για επέκταση ΦΟΠ   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος Κουρκουµέλης Ηλίας και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τα 130 & 139/2017 αιτήµατα 
3) τις  486 & 506/2017  απόφασεις  ανάληψης υποχρεώσεων   
3) την  257/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την αναγκαιότητας της δαπάνης συνολικού ποσού 6.603,56 € σύµφωνα µε την 257/2017 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 6.603,56   € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 20. 7325.02 µε τίτλο « Επέκταση ΦΟΠ.». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο     
Παγώνη   συνολικού  ποσού 6.603,56   € από τον Κ.Α 20. 7325.02 για την επέκταση ΦΟΠ σύµφωνα µε 
την  257/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
27/12/2017. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   237  / 2017                                                       Α∆Α: ΨΒΜ3ΩΕ5-ΑΝΧ              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτάκτων  δαπανών  που προξένησαν οι δασικές   πυρκαγιές από τις 10-09-
2017 έως 11-09-2017 .  (Έγκριση της   472/11-09-2017 (21-09 -2017)   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
απόφασης   ∆ηµάρχου.) 
                                                                                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο  
,στον  Προϊστάµενο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Χαράλαµπο 
Τουµάση ο οποίος  εισηγούµενος     11 ο  θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση εκτάκτων  
δαπανών  που προξένησαν οι δασικές   πυρκαγιές από τις 10-09-2017 έως 11-09-2017 .  
(Έγκριση της   472/11-09-2017 (21-09 -2017)   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  απόφασης   ∆ηµάρχου.)» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  28321/13-09-2017 εισήγηση του η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής : 
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                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
                                                           
 
                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/9/2017 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αργοστόλι, 11 Σεπτεµβρίου 2017 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                       Αριθµ. Πρωτ.: -27823-  
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                        Αριθµ. Απόφασης: 472 
Γραφείο ∆ηµάρχου                                                  
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ      
CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 10 και 11 
Σεπτεµβρίου 2017   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

4. Τα αριθ. πρωτ. 6429/9-9-2017 και 6430/9-9-2017, 6431/10-9-/2017 και 6432/10-9-2017 έγγραφα 
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π) που αφορούν ∆ελτίο 
Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ καθώς και απόσπασµα του Η.Χ.Π.Κ.Π.  τα οποία κοινοποιήθηκαν µε 
τα αριθ. πρωτ. 213684,213685/9-9-2017, 213688/10-9-2017 και 213690/10-9-2017 έγγραφα της 
Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

5. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε 
από τις δασικές πυρκαγιές τις 10-9-2017 στην ∆.Ε. Παλικής (περιοχή Λαγγαδάκια – Χαβριάτα, 
Χαβδάτα) και ∆.Ε. Λειβαθους (περιοχή Λακήθρα)  και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

6. Την αριθ. πρωτ. 5524/28-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί  κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων 
και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές 
(σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές 
καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη χρονική περίοδο του έτους 
2017 

7. Τις αριθ. πρωτ. 8957/29-3-2017, 8772/28-3-2017, 9142/30-3-2017 και 9141/30-3-2017 οικονοµικές 
προσφορές ιδιοκτήτων Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
9. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των 

υπηρεσιών του ∆ήµου       
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 
 

1. Στην ∆.Ε. Παλικής Αργοστολίου Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 
17tn µε 35€/h και Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 
10€/h, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn 

h 35,00 23 805,00 

2 51 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο 
ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 10,00 23 230,00 

    Σύνολο: 1.035,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 248,40 

    Συνολική ∆απάνη: 1.283,40 

 
 

2. Στην ∆.Ε. Παλικής Αργοστολίου Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 
100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 042948560 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΧΑΥ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος 
µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ 

h 35,00 5,5 192,50 

    Σύνολο: 192,50 

    Φ. Π. Α. (24 %): 46,20 

    Συνολική ∆απάνη: 238,70 

 
 

3. Στην ∆.Ε. Λειβαθούς Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn µε 
35€/h και βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 10€/h 
ιδιοκτησίας ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΦΜ 029242900 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει 
στις ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  

 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 
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1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn 

h 35,00 10 350,00 

2 51 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο Παρελκόµενο ή αναρτώµενο 
ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5 tn 

h 10,00 10 100,00 

    Σύνολο: 450,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 108,00 

    Συνολική ∆απάνη: 558,00 

 
 

4. Στην ∆.Ε. Λειβαθούς Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn µε 
35€/h και Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 10€/h, 
ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 032056782 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn 

h 35,00 10 350,00 

2 51 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο 
ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 10,00 10 100,00 

    Σύνολο: 450,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 108,00 

    Συνολική ∆απάνη: 558,00 

 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
 
                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
    
                                                              ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 
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  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) την   αρίθµ.  472/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  απόφαση    κ. ∆ηµάρχου. 

7) την µε αρίθµ. Πρωτ. 28321/13-09-2017 εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας 
                                                 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Εγκρίνει στο σύνολό της  τις αρίθ.   472/ 11-09-2017(21-09 -2017 ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  απόφαση     
∆ηµάρχου που εκδόθηκε    για τις  απευθείας αναθέσεις   µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των καταστροφών που προξένησαν  οι  δασικές πυρκαγιές 
από τις 10  Σεπτεµβρίου  2017  έως 11  Σεπτεµβρίου 2017 . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    238 / 2017                                                        Α∆Α: ΩΥΑ2ΩΕ5-Ν9Ε 
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  3 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 
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∆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 

150 10/07/2017 1.200,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ,κλπ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)[αριθ. 18148/12-06-2017 εγγραφο ∆.ΝΣΗΣ ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 

199 21/09/2017 20.000,00 
Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε το Λιµενικό Ταµείο για το 
έργο "Αξιοποίηση ζώνης Κυανής Ακτής" 

200 26/09/2017 3.999,00 Προµήθεια φυτοχώµατος 

201 26/09/2017 435,00 
Εργασίες Συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών και 
υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει το 150  αίτηµα αναγκαιότητας  τα υπόλοιπα αν και είναι 
αναγκαία δεντα ψηφίζει γιατί θα γίνουν µε απευθείας ανάθεση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος Κουρκουµέλης Ηλίας. 
Και λαµβάνοντας υπόψη: 
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  

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

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

  τις παραπάνω δαπάνες  

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

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

 

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

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

                                                                   
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     239 /  2017                                                      Α∆Α: Ω3ΤΝΩΕ5-ΚΩ2 
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 : 
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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 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

534 10/07/2017 1.200,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ,κλπ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)[αριθ. 18148/12-06-2017 εγγραφο 
∆.ΝΣΗΣ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6692 0,00 

668 14/09/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ 35.6262.18 5.533,44 

669 14/09/2017 1.984,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΣΚΑΛΑΣ 35.6262.18 3.549,44 

670 14/09/2017 1.021,46 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 45.6661.01 19.978,54 

671 14/09/2017 1.978,54 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 45.6261.01 13.021,46 

672 15/09/2017 376,00 
Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού  10.6265 529,84 

673 15/09/2017 590,00 
Συντήρηση και υποστήριξη λοιπού λογισµικού 
εκτός SingularGogic Genesis 10.6266.01 2.529,33 

674 15/09/2017 801,04 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 3.613,16 

675 15/09/2017 392,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ(βάσει του αριθ.494/06-09-2017 
Αιτήµατος ∆οµής & 38/2017 Μελέτης Τµήµατος 
Προµηθειών) 60.6612.01 4.285,34 
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676 18/09/2017 229,15 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 00.6463 2.808,81 

677 18/09/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΑΤΩΓΗΣ 35.6262.18 2.549,44 

678 18/09/2017 367,04 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓ. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 00.6463 2.441,77 

679 18/09/2017 248,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ-∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 00.6463 2.193,77 

680 18/09/2017 556,76 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 00.6463 1.637,01 

681 19/09/2017 97,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΠΟ∆ΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 00.6221.00 3.314,32 

682 19/09/2017 155,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 00.6463 1.482,01 

683 19/09/2017 951,08 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.28833/18-09-2017 & 
28830/18-09-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 00.6463 530,93 

684 20/09/2017 68,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΠΟ∆ΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 10.6261.06 2.746,00 

685 20/09/2017 6.973,54 
Κατασκευή τοιχείου στον Οικισµό Αγ. Ιωάννη 
Χαβριάτων [2η ΕΝΤΟΛΗ] 30.7336.01 7.400,06 

      

687 25/09/2017 293,07 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΣΚΑΛΑΣ[αριθ.1651/14-9-2017 εγγραφο 
∆Ε∆∆ΗΕ-αριθ.πρω.εισερχ.∆ΗΜΟΥ:29758/25-
09-2017] 20.7325.02 103,37 

688 25/09/2017 350,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΝΕΠ ΑΠΟ 9/10 ΕΩΣ 11/10/2017 
ΜΕ ΘΕΜΑ "∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 
ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΤΑ Α & Β΄ΒΑΘΜΟΥ' 15.6422 350,00 

689 25/09/2017 350,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΤΖΕΡΡΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΝΕΠ ΑΠΟ 9/10 ΕΩΣ 
11/10/2017 ΜΕ ΘΕΜΑ "∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 
ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΤΑ Α & Β΄ΒΑΘΜΟΥ' 15.6422 0,00 

690 26/9/2017 561,04 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 00.6221.00 3.314,32 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει τις  534 από 668 έως 671 -673-677-685-688-689 προτάσεις  
ανάληψης υποχρεώσεων . . 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς 
Αλέξανδρος –Ανουσάκης Νικόλαος Κουρκουµέλης Ηλίας. 
 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 
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-  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. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  240 / 2017                                                                   Α∆Α: Ω7Ω1ΩΕ5-Ρ8Π 
ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πιστώσεων πολυετούς  δαπάνης  (Εκτέλεση 
προγραµµατικής σύµβασης µε Λιµενικό Ταµείο για το έργο «Αξιοποίησης ζώνης Κυανής 
Ακτής)»   
 

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 δαπάνης και  
ψήφιση πιστώσεων πολυετούς  δαπάνης » (Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε Λιµενικό Ταµείο 
για το έργο «Αξιοποίησης ζώνης Κυανής Ακτής)»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 
29443/21-09-2017 εισήγηση του στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 

 
 Αργοστόλι : 21.09.2017  
Αριθ.Πρωτ.: 29443  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του 
Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά 
µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 
και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής:  
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα 
επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και 
των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά 
Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού 
Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  
Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά 
πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται 
µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται 
έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους.  
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Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη.  
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη 
νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης.  
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».  
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. 
Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη 
µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των 
πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του 
έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014)  
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως 
πρέπει να έχει εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του 
αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να 
εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 
ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά 
νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ 
άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς 
και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη.  
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Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη διάθεση του ποσού που αναλογεί στη συµµετοχή του(9,75%), για 
την δηµοπράτηση του έργου «Αξιοποίηση Λιµενικής Ζώνης Κυανής Ακτής», συνολικού 
προϋπολογισµού 912.964,41€ (µε Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού 89.014,03€(ογδόντα εννέα χιλιάδων 
δεκατεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών) η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και η 
χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ΣΑΤΑ.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 89.014,03€, ενώ το ποσό που αφορά το 
µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 20.000,00€.  
Στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 392/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και την αριθ. πρωτ. 250634/16/13-01-
2017(Α∆Α:6Γ5ΠΟΡ1Φ-4ΞΟ) απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική 
πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.  
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση 
πίστωσης ύψους ογδόντα εννέα χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών (89.014,03€) για την 
υλοποίηση της ∆απάνης «Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε το Λιµενικό Ταµείο για το έργο 
"Αξιοποίηση ζώνης Κυανής Ακτής"» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής:  
- Στο τρέχον έτος 2017 είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6731.07 του 
προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2017 µε τίτλο «Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε το 
Λιµενικό Ταµείο για το έργο "Αξιοποίηση ζώνης Κυανής Ακτής"» το οποίο και δεσµεύεται µε την 
παρούσα  
- στο έτος 2018 ποσό 69.014,03€(εξήντα εννέα χιλιάδες δεκατέσσερα ευρώ και τρία λεπτά) σε βάρος 
του Κ.Α.Ε. 00.6731.07 µε τίτλο «Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε το Λιµενικό Ταµείο για το 
έργο "Αξιοποίηση ζώνης Κυανής Ακτής" 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος 
–Ανουσάκης Νικόλαος -Κουρκουµέλης Ηλίας. 
 αφού έλαβε υπόψη της  

− την εισήγηση του Προέδρου  

− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 

− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  

− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 

− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 

− το αρίθ. 199/21/09/2017 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης. 

− την αριθ.   686 /21-09-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  

− την αρίθ. πρωτ. 29443/21-09-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας:  
  
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
Α. Εγκρίνει το µε αρίθ. πρωτ.29443/21-09-2017 (199) αίτηµα αναγκαιότητας  για την  πραγµατοποίηση   
της    δαπάνης  σε βάρος του ΚΑ 00.6731.07 του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2017 µε τίτλο 
«Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε το Λιµενικό Ταµείο για το έργο "Αξιοποίηση ζώνης Κυανής 
Ακτής"». 
Β. Εγκρίνει την δαπάνη  δεσµεύει  πίστωσης  συνολικού ποσού ογδόντα εννέα χιλιάδων 
δεκατεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών (89.014,03 €) για την υλοποίηση της ∆απάνης «Εκτέλεση 
προγραµµατικής σύµβασης µε το Λιµενικό Ταµείο για το έργο "Αξιοποίηση ζώνης Κυανής Ακτής"» το 
οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής:  
- Στο τρέχον έτος 2017 είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6731.07 του 
προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2017 µε τίτλο «Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε το 
Λιµενικό Ταµείο για το έργο "Αξιοποίηση ζώνης Κυανής Ακτής"» το οποίο και δεσµεύεται µε την 
παρούσα  
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- Στο έτος 2018 ποσό 69.014,03€(εξήντα εννέα χιλιάδες δεκατέσσερα ευρώ και τρία λεπτά) σε βάρος 
του Κ.Α.Ε. 00.6731.07 µε τίτλο «Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε το Λιµενικό Ταµείο για το 
έργο "Αξιοποίηση ζώνης Κυανής Ακτής" 
 
 
Γ. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, 
πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις 
ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα 
πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., 
προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   241 / 2017                                                                Α∆Α: 7849ΩΕ5-3ΞΝ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής του  ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2017 ∆.Ε Αργοστολίου και των 
Νοµικών του Προσώπων»( Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο   της Επιτροπής  του  ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2017 ∆.Ε Αργοστολίου και των Νοµικών του Προσώπων» 
κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το 6ο  θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 3ου 
Πρακτικού της Επιτροπής του  ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών έτους 2017 ∆.Ε Αργοστολίου και των Νοµικών του Προσώπων» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.28432/ 14-09-2017   3o  Πρακτικό  του εν λόγω διαγωνισµού   
το οποίο αναλυτικά έχει  ως εξής: 
 

 

  

                           Αργοστόλι:  14.09.2017    

                           Αριθ.Πρωτ.:  28432 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

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

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 
2016(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 276/2016(36/2017)  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

 
«EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 14.09.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών 

του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 28341/13-09-2017 γραπτής πρόσκλησης του 
Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016(36/2017) Απόφαση της 
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Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 42692 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ. αριθ. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 
και συγκεκριµένα για την οµάδα Α,  

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. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.» και 
συγκεκριµένα για την οµάδα Α,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)τις αριθ. 168/2017 & 191/2017 & 216/2017 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθησαν τα υπ. αριθµ. 20942/06-07-2017 & 23136/27-
07-2017 & 25869/24-08-2017  Πρακτικά της Επιτροπής, 

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

αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 273/17002/02-06-2017  διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
και συγκεκριµένα για την οµάδα Α, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
συστήµατος τον αριθµό 42692.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 14η 
Σεπτεµβρίου και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:28342/13-09-
2017) προς τον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  68524. 
Επισηµαίνεται ότι για τεχνικούς λόγους (αδυναµία  αποµακρυσµένης επικοινωνίας του Η/Υ του δήµου 
µε την πύλη του συστήµατος), η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού εκκίνησε στις 
10:18 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 42692 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός 
ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» . 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την 
εταιρεία  της οποίας η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  68524 ,  
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 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

 

1 
∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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

   
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 

κωδικούς για την αποσφράγιση των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν 
και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι     «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»   των 
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα 
µε  

α)την υπ. Αριθµ. 273/17002/02-06-2017 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και 
συγκεκριµένα για την οµάδα Α», 

β)την υπ. αριθµ. 168/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 20942/06-07-2017  1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ) την αριθ. 216/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 25869/24-08-2017  2ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

δ)την υπ. αριθµ.  191/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 23136/27-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων 

 
ε)την υπ. αριθµ. 28342/13-09-2017γραπτή ενηµέρωση , µέσω του συστήµατος , προς τον 

συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  68524, 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  ως άνω 

αναφεροµένης προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 
 

1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου 
Κεφαλονιάς:282905/13-09-2017) της προσφοράς µε α/α συστήµατος 68524, ήτοι της εταιρείας µε την 
επωνυµία «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 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,  
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(∆) Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, µε το οποίο πιστοποιείται :1ον) η εγγραφή της σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 2ον) ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης ,3ον) περί µη τροποποίησης και 
µη πτώχευσης και 4ον) περί Αναλυτικής Εκπροσώπησης 

(Ε)Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ∆ράµας περί του Αντικειµένου Εργασιών της, 
        (ΣΤ)Υ.∆. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για 
το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

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

µε α/α συστήµατος 68524, 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και συγκεκριµένα για την 
οµάδα Α», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και συγκεκριµένα για την οµάδα Α», 
που διενεργήθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης 
που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που 
επιτεύχθηκε, 

δ) τις αριθ. 168/2017 & 191/2017 & 216/2017 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθησαν τα υπ. αριθµ. 20942/06-07-2017 & 23136/27-
07-2017 & 25869/24-08-2017  Πρακτικά της Επιτροπής 

ε)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α 
συστήµατος  68524(εταιρεία µε την επωνυµία «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»)   

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
                                                                                     ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και συγκεκριµένα για την 
οµάδα Α» και τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, την εταιρεία µε την επωνυµία 
«∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

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 την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού 
και την ανακήρυξη του οριστικού  αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και συγκεκριµένα για την οµάδα Α 
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ/∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)  την εταιρεία µε 
την επωνυµία «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,  µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 58,7819%, ήτοι: συνολική 
προσφορά 6.609,60€(χωρίς ΦΠΑ) και 8.195,90€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α Α(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ). 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
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Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος -Κουρκουµέλης Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   153 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  131/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: 69Ν9ΩΕ5-1ΚΩ  ) 
4) το  µε αρίθµ. 20942 /6 -07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) την 191/3-08-2017 απόφαση Οικον. Επιτροπής (Έγκριση  Επιτροπής Ενστάσεων) 
6) το  µε αρίθµ. 25869/24 -08 -2017  2ο  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
7) το µε αρίθ. 28432/14-09-2017 3ο  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ.28432/14-09-2017 3ο    Πρακτικό  του Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  
µειοδοτικού  διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)  συνολικού 
προϋπολογισµού 127.790,58 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 103.056,91€ χωρίς ΦΠΑ 24% µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε 
τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
2. Ανακηρύσσει οριστικό  ανάδοχο για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆. 
Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και συγκεκριµένα για την οµάδα Α 
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ/ ∆. Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)  την εταιρεία 
µε την επωνυµία «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,  µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 58,7819%, ήτοι: συνολική 
προσφορά 6.609,60€(χωρίς ΦΠΑ) και 8.195,90€(µε ΦΠΑ) για την ΟΜΑ∆Α Α(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ). 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους προσφέροντες εκτός του οριστικού  αναδόχου  .  

4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, 
ο ∆ήµος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης  σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   242   / 2017                             Α∆Α: 7Θ03ΩΕ5-ΞΓΣ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής του  συνοπτικού διαγωνισµού επιλογής 
αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ. 

 
                                                                                                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υδροφόρου µηχανήµατος έργου κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 7ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση 2ου  Πρακτικού 

Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 
29377/21-09-2017 Πρακτικό για την εν λόγω προµήθεια το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
                           Αργοστόλι:  21.09.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  29377 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Προµηθειών 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ : ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
 FAX: 26710 - 22572 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών Προµηθειών για το έτος 2017(Ν 

4412/2016). Αρ. αποφ: 276/2016(36/2017)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ(ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21.09.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 , στο ∆ηµοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 29193/20-09-2017 γραπτής 
πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2017(36/2017) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις  
οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον Συνοπτικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 444/25702/23-
08-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» 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. Αναπληρωµατικό Μέλος 
Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 

 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
 
 
α)την αριθ. 61/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
β)την αριθ. 227/2017 Απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία ενεκρίθη η ως 

άνω αναφεροµένη Μελέτη, 
γ)την αριθ. 192/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την 

οποία καταρτίσθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» και διατέθηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις και 
αναλυτικά ως εξής:1ον)πίστωση ποσού 55.000,00€ από τον Κ.Α.Ε. 70.7132.01 & 2ον) πίστωση ποσού 
15.000,00 από τον Κ.Α.Ε. 30.7132.04 του προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2017. 

δ)την υπ. Αριθ. 444/25702/23-08-2017 ∆ιακήρυξη [Α∆ΑΜ:17PROC001846765] του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ»,  και το 
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, 

ε)την µε αριθµ. πρωτ.:25706/23-08-2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης [Α∆Α:ΩΙ2ΠΩΕ5-ΡΓ∆] του  
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», 
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στ) Το  αριθµ. 17REQ001808074/2017-08-10 πρωτογενές αίτηµα και το αριθµ. 
17REQ001846285/2017-08-23 εγκεκριµένο αίτηµα στο ΚΗΜ∆Σ 

ζ)την αριθ. 223/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, σύµφωνα 
µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 27351/06-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
1ον)Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην υπ. Αριθ. 444/25702/23-08-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ»,   

2ον)Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ήταν η 21η Σεπτεµβρίου 2017 
και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:29194/20-09-2017) προς τον 
προµηθευτή του οποίου η προσφορά είχε λάβει αριθ.πρωτ. 27350/06-09-2017  

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του 
διαγωνισµού της αριθ. 444/25702/23-08-2017 ∆ιακήρυξης , διαπίστωσε αφενός ότι ο υποφάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.: 27350/06-09-2017,ήταν σφραγισµένος και 
αφετέρου ότι η πρόσβαση στο περιεχόµενο της δεν ήταν εφικτή. 

Αµέσως µετά η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου της  οικονοµικής 
προσφοράς, της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.:27350/06-09-2017,µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον 
η πρόσβαση στο περιεχόµενο της.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
α)την υπ. αριθµ. 444/25702/23-08-2017 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την 

προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», 
β)την υπ. αριθµ. 223/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 27351/06-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 
γ)την υπ. αριθµ. 29194/20-09-2017 γραπτή ενηµέρωση , µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , 

προς τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε λάβει αριθ. πρωτ.: 27350/06-
09-2017, 

Μετά την αποσφράγιση της  ως άνω αναφεροµένης οικονοµικής προσφοράς, έγιναν γνωστά 
τα κάτωθι: 

1ον)η οικ. προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» 
αφενός αφορούσε την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ και αφετέρου ανήλθε στο 
ποσό των 69.812,00€(µε ΦΠΑ)  και ποσοστό έκπτωσης 0,2685% 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α) ότι η παραπάνω αναφερόµενη κατατεθείσα προσφορά µε αριθ. πρωτ.: 27350/06-09-2017 

της εταιρείας µε την επωνυµία «Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» ήταν 69.812,00€(µε ΦΠΑ) για 
την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», ήτοι ποσοστό έκπτωσης 
0,2685%, 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον  αφενός δεν θα µπορεί να επιτευχθεί 
κανένα ποσοστό έκπτωσης και αφετέρου θα έθετε εν κινδύνω την Λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
τόσο κατά την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών(λ.χ. πληµµυρών, πυρκαϊών, κ.λ.π.) όσο και στην 
καθηµερινή παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες του, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», επιτεύχθηκε ποσοστό  έκπτωσης που συµβάλλει τα µέγιστα στην 
οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

ε) το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό, που διενεργήθηκε για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» η προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία  «Margaritis 
Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» ήταν η µοναδική, 

στ) Την αποδοχή ως παραδεκτής της οικονοµικής προσφοράς, της προσφοράς  µε αριθ. 
πρωτ.: 27350/06-09-2017, εκτιµώµενη ότι τόσο το  περιεχόµενό της όσο  και η αξιολογούµενη 
οικονοµική  πρόσφορα ήταν συµφέρουσα σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιες ή παρεµφερείς 
προµήθειες 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
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 1)Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», την εταιρεία µε την επωνυµία «Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», µε 
έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 0,2685%, ήτοι: συνολική προσφορά 56.300,00€(χωρίς 
ΦΠΑ) και µε ΦΠΑ (13.512,00€), 69.812,00€ (µε ΦΠΑ). 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
Παγώνης ∆ιονύσιος  α)Μαντζουράτος Θεόδωρος 

  
 
β)Παγουλάτος Κωνσταντίνος 

 
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 στο σύνολό του το 2ο  Πρακτικό της Επιτροπής   
για την προµήθεια υδροφόρου οχήµατος και την  ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την 
προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», την εταιρεία µε την επωνυµία 
«Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 0,2685%, 
ήτοι: συνολική προσφορά 56.300,00€(χωρίς ΦΠΑ) και µε ΦΠΑ (13.512,00€), 69.812,00€ (µε ΦΠΑ). 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος -Κουρκουµέλης Ηλίας- 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) την 192/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης  . 
4)  το µε αριθµ. πρωτ.27351/6-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
5) το µε αριθ. πρωτ. 29377/21-09-2-17   2Ο  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αριθµ. πρωτ.29377/21-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του   
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%), 
2. Ανακηρύττει  προσωρινό  ανάδοχο για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», την εταιρεία µε την επωνυµία «Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», µε 
έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 0,2685%, ήτοι: συνολική προσφορά 56.300,00€ (χωρίς 
ΦΠΑ) και µε ΦΠΑ (13.512,00 €) το  συνολικό ποσό  των εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων δώδεκα   
(69.812,00 €)  (µε ΦΠΑ). 
3.Στην συνέχεια καλείται  η εταιρεία µε την επωνυµία «Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», να 
υποβάλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης , που καθορίζονται στο άρθρο 18 της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  243  / 2017                                                                            Α∆Α: 7Φ9ΧΩΕ5-4ΗΝ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθ. 500/19-09-2017 απόφασης ∆ηµάρχου(κατάθεση δήλωσης παραίτησης 
δικογράφου ενώπιον του Εφετείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου). 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον κ. Ανουσάκη Νικόλαο ο 
οποίος εισηγούµενος το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση της αρίθ. 500/19-09-2017 απόφασης ∆ηµάρχου (κατάθεση 
δήλωσης παραίτησης δικογράφου ενώπιον του Εφετείου Πατρών και ορισµός δικηγόρου)»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε 
αρίθ πρωτ. 29088/19-09-2017 /500 απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία αποφασίζει τα παρακάτω:  
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α) παρέχει την εντολή στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να προβεί σε 

κατάθεση δήλωσης παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Πατρών   από το δικόγραφο της από 23-09-2016(αρ.48/2016) αίτησης του 
άρθρου 10 του Ν 4183/2013 και 

 β) παρέχει εντολή –πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους  1. Κωνσταντίνο Πετούµενο (ΑΜ∆ΣΑ 37330) , ∆ηµήτριο Μηχιώτη 
(ΑΜ∆ΣΑ 33810) και 3.  Αναστασία Ρήγα (ΑΜ∆ΣΑ 34491)όπως ούτε από κοινού είτε χωριστά παραστούν κατά την δικάσιµο της 
21-09-2017ενώπιον του Εφετείου Πατρών και εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 15-03-2017 
και µε αριθµό κατάθεσης 18/2017 κύριας παρέµβασης του Ιωάννη Τυπάλδου (σε περίπτωση που αυτή συζητηθεί ) κατά του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας  οδός Π Βαλλιάνου αριθ. 7 και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον ∆ήµαρχο αυτού. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον  κ. Ανουσάκη Νικόλαο ο οποίος  θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 29099/19-09-2017 έγγραφο της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης 
Χριστοφοράτου , σύµφωνα µε το οποίο ο δικηγόρος που του ανατέθηκε από τον ∆ήµο η  υπόθεση της 
κληροδοσίας του Σπυράγγελου Τυπάλδου κ. Κων/νος Πετούµενος, µε εµπιστευτικό ηλεκτρονικό µήνυµα του προς 
την Νοµική Υπηρεσία ενηµερώνει ότι διαµορφώθηκαν σοβαροί λόγοι που απαιτούν την παραίτηση του ∆ήµου 
από το δικόγραφο της από 23-09-2016 αιτήσεως περί ερµηνείας δήλωσης βούλησης του διαθέτη διότι 
διακυβεύονται σηµαντικότατα συµφέροντα πολύ µεγάλης οικονοµικής ηθικής και τοπικής ιστορικής σηµασίας για 
τον ∆ήµο τα οποία απαιτούν εξαιρετικά λεπτούς , προσεκτικούς και διακριτικούς χειρισµούς.   

Επιπλέον και  επειδή στην εκκρεµή δίκη έχει  ασκηθεί  ήδη κύρια παρέµβαση από τον κ. Ιωάννη 
Τυπάλδο µέτοχο της εταιρείας Σικυών Μπητς Α.Ε για την περίπτωση που ο ίδιος δεν παραιτηθεί από το 
δικόγραφο της κύριας παρέµβασης του παρά την παραίτηση του ∆ήµου µας από  το δικόγραφο της αίτησης 
πρέπει να οριστεί δικηγόρος για να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο ενώπιον του Εφετείου Πατρών  . 
             Επειδή  όµως η επί παγία αντιµισθία του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου αδυνατεί  να παρασταθεί  κατά 
την  δικάσιµο τις 21-09-2017 ( γιατί πρέπει  να παραστεί σε δώδεκα άλλες υποθέσεις του ∆ήµου ) καλείται η 
Οικονοµική Επιτροπή  να ορίσει δικηγόρο σε περίπτωση που θα συζητηθεί η µε αριθµό κατάθεσης 18/2017  
κύρια παρέµβαση του Ιωάννη Τυπάλδου.  
 Τέλος επειδή την υπόθεση την χειρίζεται ήδη ο δικηγόρος κ. Πετούµενος Κων/νος για τον ορθό χειρισµό αυτής, 
προτείνεται να ανατεθεί στον παραπάνω δικηγόρο και στους  συνεργαζόµενους  µε αυτόν , ∆ηµήτριο Μηχιώτη 
και Αναστασία Ρήγα οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά και εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 15-03-2017 και µε αριθµό κατάθεσης 18/2017 κύριας παρέµβασης του 
Ιωάννη Τυπάλδου.  
 
 Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι ως προς το δεύτερο σκέλος της απόφασης του κ. 
∆ηµάρχου δεν τίθεται θέµα έγκρισης ορισµού δικηγόρου διότι ο κυρίως παρεµβαίνων κ. Ιωάννης Τυπάλδος 
παραιτήθηκε του δικογράφου του και ως εκ τούτου η κύρια παρέµβαση δεν συζητήθηκε. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής την έγκριση της εν λόγω απόφασης ως προς το πρώτο  σκέλος 
(παροχή  εντολής στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να προβεί 
σε κατάθεση δήλωσης παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Πατρών   από το δικόγραφο της από 23-09-
2016(αρ.48/2016) αίτησης του άρθρου 10 του Ν 4183/2013 ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 58 παρ. 2 του 
Ν 3852/2010. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εδώ πέρα σε αυτό το θέµα το πρώτο της ηµερήσιας διάταξης 
που είναι η κατάθεση δήλωσης  παραίτησης  δικόγραφου ,που  έγινε µε απόφαση ∆ηµάρχου και µετέπειτα 
έρχεται για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή  όπως έχει το δικαίωµα ο ∆ήµαρχος , θα µπορούσε όµως να είχε 
συγκληθεί η Οικ. Επιτροπή, είχε όλη την άνεση , & να έχει συζητήσει το θέµα αυτό σε µία κατεπείγουσα 
συνεδρίαση αφού το θεωρείτε πολύ σοβαρό και εκεί να είχαν κατατεθεί απόψεις και να είχε έλθει βέβαια και το 
email του δικηγορικού γραφείου , είχαµε όλη την δυνατότητα να γινόταν µια κατεπείγουσα συνεδρίαση για να 
παρθεί αυτή η απόφαση. Η απόφαση λοιπόν πάρθηκε τύποις νόµιµα από τον ∆ήµαρχο ως έχει το δικαίωµα , επί 
της ουσίας όµως η ∆ηµοτική Αρχή είναι υπόλογη.  Είναι υπόλογη γιατί έχει ένα παρελθόν πρόσφατο αλλά και 
µακρύτερο που έχει σχέση µε αυτή την υπόθεση της δωρεάς του Τυπάλδου , είναι υπόλογη γιατί κράτησε όπως 
αποδείχτηκε από συγκεκριµένα έγγραφα και χαρτιά που έχουν δηµοσιευτεί στον  ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο 
κρυµµένα (την αλληλογραφία , την ενηµέρωση και τις συζητήσεις που είχε η ∆ηµοτική Αρχή όλα τα προηγούµενα 
χρόνια και τις γνώσεις που είχε για τις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου ) και το έφερε στην Οικ. Επιτροπή µόνο 
όταν εκείνη ήθελε να το δηµοσιοποιήσει στα πλαίσια µιας τακτικής να βάλει συνύπευθυνους και τις υπόλοιπες 
δυνάµεις της αντιπολίτευσης για να µπορέσει να ολοκληρώσει αυτό που είχε σχεδιάσει που δεν ξέρουµε τι 
µπορεί να είναι . Εκτιµάµε  , η δική µας πολιτική εκτίµηση είναι ότι έχει ένα συγκεκριµένο σχέδιο δοµηµένο η 
∆ηµοτική Αρχή εδώ και αρκετά χρόνια για την συγκεκριµένη υπόθεση και συνεχίζει την ίδια τακτική.  
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 Τώρα – το συγκεκριµένο θέµα- εξουσιοδοτεί για κάτι ‘ένα δικηγορικό γραφείο , που το είχε ξαναφέρει 
υπενθυµίζουµε στην Οικ. Επιτροπή και ακυρώθηκε για να γίνει τελικά µε απευθείας ανάθεση του ∆ηµάρχου , 
εδώ λοιπόν τι µας λέτε , ότι η ∆ηµοτική Αρχή έχει γνώση & αφού έχει γνώση – έχει δεί δηλαδή τι έχει πεί στο 
email το συγκεκριµένο δικηγορικό γραφείο του κ. Πετούµενου και το εγκρίνει - γιατί αν δεν έχει γνώση η ∆ηµοτική 
Αρχή σηµαίνει ότι είσαστε επικίνδυνοι  είτε το ένα συµβαίνει είτε το άλλο είσαστε καταδικαστέοι δηλαδή είτε έχετε 
γνώση εσείς  µια µερίδα δηλαδή της πλειοψηφίας και δεν το δίνετε όπως  είστε υποχρεωµένοι εκ του Νόµου στην 
πλειοψηφία ή αν δεν έχετε γνώση και τυφλά ψηφίζετε ότι είπε ο Πετούµενος στην Νοµική Υπηρεσία , είστε 
επικίνδυνοι . Και για τα δύο λοιπόν εµείς σας καταγγέλλουµε , είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα ότι φέρατε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο  µια εισήγηση κενή και  ξέρετε µόνο εσείς  που το έχετε  σχεδιάσει και έχετε συγκεκριµένους 
λόγους που πραγµατικά µας κάνει να υποπτευόµαστε ότι γιαυτό το κρατάτε µεταξύ σας. Αυτό το µεταξύ σας θα 
µπορούσατε να το έχετε κάνει στην δουλεία σας –στο σπίτι σας – όχι όµως εδώ στον ∆ήµο που είσαστε 
υποχρεωµένοι να ενηµερώνετε ισότιµα  όλες τις πλευρές του ∆.Σ είτε ανήκουν στην συµπολίτευση είτε στη  
αντιπολίτευση.  Αυτό που κάνετε είναι παράνοµο ,εµείς το καταγγέλλουµε και καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος  –. Μοσχονάς Αλέξανδρος – 
Ανουσάκης Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης Άγγελος.     
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την µε αρίθ. πρωτ. 29069/19-09 -2017 γνωµοδότηση της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου . 
Την αριθ.500/2017  απόφαση ∆ηµάρχου: 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει ως προς το πρώτο σκέλος  την  500/19-09- 2017 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και αναλυτικά:  
 Παρέχει την εντολή στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να 
 προβεί σε κατάθεση δήλωσης παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Πατρών   από το δικόγραφο της από  
 23-09-2016 (αρ.48/2016) αίτησης του άρθρου 10 του Ν 4183/2013 .  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   244  /  2017                                                                    Α∆Α: ΩΣ64ΩΕ5-2ΨΣ 
ΘΕΜΑ :  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης (επαναπροκήρυξη) ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού  
για  την Προµήθεια: µε τίτλο :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στον Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο 
Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  10 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: Κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης (επαναπροκήρυξης)  ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού  για την Προµήθεια: µε τίτλο 
:«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  
 Λαµβάνοντας υπόψη µε το αρίθ. 28765/18-09-2017 έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  
∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου προς την Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών ,Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξης» µε  το οποίο ενηµερώνεται η Ειδική Υπηρεσία   ότι θα επέλθει  προσαρµογή των 
όρων 2.2.6 και  2.2.5  που ρυθµίζουν τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας καθώς και 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής  επάρκειας των οικονοµικών φορέων  της αρίθ. 400/2017 
(22659/21-07-2017 ) ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  εφαρµόζοντας  την 22/2017 απόφαση του Β 
Κλιµακίου  της ΑΕΠΠ (επί της 18-08-2017 προδικαστικής προσφυγής )µε την οποία  ακυρώθηκε η 
παραπάνω  διακήρυξη ,  
 καλείστε  να προβείτε  στην επαναπροκήρυξη των όρων δηµοπράτησης µε την  προσαρµογή των 
όρων 2.2.6 και  2.2.5  που ρυθµίζουν τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας καθώς και 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής  επάρκειας των οικονοµικών φορέων  όπως έχουν εγκριθεί από 
την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών ,Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξης» . 
 Στην συνέχεια  θέτει υπόψη της Επιτροπής το  από 26-09-2017 σχέδιο διακήρυξης του Τµήµατος 
Προµηθειών  το οποίο  αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  
   Κεφαλονιά …/…./2017 
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   Αρ. Πρωτ.: …./2017 
    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
  
                         ∆ιακήρυξη 

για την Ανάθεση της Σύµβασης:  
 

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

 
ΚΥΡΙΟΣ CPV 45232430-5 ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ CPV 09331200-0 / 65120000-0 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  

Πόλη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 28200 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS EL 623 

Τηλέφωνο 26713-60155/26710-22657 

Φαξ 26710-22572 

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

Αρµόδιος για πληροφορίες Aλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Παγώνης ∆ιονύσιος 

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

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο  ∆ήµος Κεφαλονιάς  και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση Υποτοµέας ΟΤΑ 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες , εκτός από την προαναφερθείσα διεύθυνση, και στα 

τηλ.:26713-60155(Κος Παγώνης ∆ιονύσιος) & 26710-22657(κος Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος- 
επί τεχνικών θεµάτων-) 

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ27510023) 
Η σύµβαση περιλαµβάνεται στην Πράξη : «ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. οικ 14101/22.11.2016 του 
Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού-Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14, και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5001348. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταµείο Συνοχής) 
και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε. 
 
Η 72µηνη  λειτουργία της Μονάδας χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ. 
Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 15.00.06.10  σχετική πίστωση του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017  του Φορέα ∆ΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   
 
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
CPV 

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

ΤΕΜ 1 

 
 

45232430-5 

Φωτοβολταικά συστήµατα ΤΕΜ 1 
09331200-0 

 

∆οκιµαστική Λειτουργία της µονάδας   ΜΗΝ 12 
65120000-0 

Λειτουργία της µονάδας   ΜΗΝ 72 
65120000-0 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

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

ΤΕΜ 1 

 
3.265.000 

Φωτοβολταικά συστήµατα ΤΕΜ 1 120.000 

∆οκιµαστική λειτουργία επί 1 έτος ΤΕΜ 1 262.800 

Λειτουργία και συντήρηση 
εγκατάστασης 

ΜΗΝ 72 

 
2.367.390 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση της Πράξης της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται 
στο ποσό των 7.458.835,60   € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α εκ των οποίων  το ποσό του 
1.443.645,60 €  του συνολικού  ΦΠΑ και του κόστους των 2.367.390,00 € της εξαετούς λειτουργίας ( 
Σύνολο 3.811.035,60 €) θα καλυφθεί από τα έσοδα της ∆ΕΥΑΚ.    
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηµατοδοτικά στοιχεία της πράξης. 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο της Πράξης. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε ενενήντα έξι   (96) µήνες : 

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

• Εβδοµήντα δύο (72) µήνες για την κανονική λειτουργία και συντήρηση  της µονάδας   
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της παρούσας διακήρυξης.  
Σηµειώνουµε ο προϋπολογισµός για την 6ετή λειτουργία και συντήρηση της µονάδας είναι ενδεικτικός 
και στηρίζεται στην παροχή 4.700 µ3 επεξεργασµένου νερού ανά ηµέρα. Όµως ο Κύριος της Πράξης 
έχει το δικαίωµα να ζητήσει ποσότητα επεξεργασµένου νερού µικρότερη (µέχρι και µηδενική) ή και 
µεγαλύτερη ανά ηµέρα,όχι πάντως µεγαλύτερη από την απαιτούµενη δυναµικότητα της εγκατάστασης. 
Εάν απαιτηθεί από τον Κύριο της Πράξης ποσότητα νερού µεγαλύτερη από την απαιτούµενη 
δυναµικότητα της εγκατάστασης τότε θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύµβασης σύµφωνα µε το 
άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιµής. 
Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2007 -2013», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός 
των µελών τους µε κλήρωση», 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  
µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα 
‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε 
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 



 1106 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 
της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 
Της µε αριθµ. 167/2017Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η Σύναψη 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλονιάς και της ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς 
Της µε αριθµ. 121/2017 του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.[Α∆Α:6604ΟΡΓΟ-∆0Ε]περί ένταξης στο Τεχνικό 
πρόγραµµα 2017 της Προµήθειας & 122/2017 Απόφασης του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.[Α∆Α:70Π6ΟΡΓΟ-
0ΛΞ] περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, και της µε αριθµ. ……………….. Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού και των 
όρων αυτού  
Της  µε αριθµ. 7645/28-06-2017 Απόφασης  της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 
Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/11/2017 και ώρα 23:59:00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήµατος, την 17η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 
∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 
……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [συµπληρώνεται επίσης 
αριθµός και ηµεροµηνία δηµοσίευσης, εφόσον είναι γνωστά] 
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr,  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο(2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής 
κυκλοφορίας, σε δύο(2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και σε µία(1)εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ): 
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :www.kefalloniα.gov.gr  στην διαδροµή :  Ο ∆ΗΜΟΣ► ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,  
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων 
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρµοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Γενικές Πληροφορίες 

Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

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

• η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ....) µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτής  

•  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]  

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

• το σχέδιο της σύµβασης  

• καθώς και η υπ’ αριθ. 42/17 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλλονιάς  
∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις για την Τεχνική προσφορά των διαγωνιζοµένων είναι αυτές που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της διακήρυξης.Σε περίπτωση ασυµφωνίας ή αντιφάσεων µεταξύ 
του Παραρτήµατος Ι και της υπ’ αριθ. 42/17 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. 
Κεφαλλονιάς υπερισχύουν τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης . 
  
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 
Παροχή ∆ιευκρινίσεων-Επιτόπια επίσκεψη 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά,  το αργότερο µέχρι και την 10η εργάσιµη ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς 
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται.  
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 
ηµεροµηνίας, ως εκπρόθεσµα δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 
Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούται επί ποινή αποκλεισµού να επισκεφθούν το χώρο στον οποίο θα 
εγκατασταθεί  η µονάδα  προκειµένου   να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών . 
Η επίσκεψη τους θα πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή σχετικού αιτήµατος προς το ∆ήµο το οποίο 
υποβάλλεται το αργότερο µέχρι και την 10η εργάσιµη ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών . Το αίτηµα υποβάλλεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   
Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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 αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική , χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-
µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος VIII.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα 
σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η  Α.Α. µπορεί 
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από 
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 120.304  ευρώ.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 17/12/2018., άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συµµετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν αυτός προβλέπεται 
από την κείµενη νοµοθεσία,   
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους 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 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),  
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δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων 
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την 
εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος 
βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
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(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού 
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού). 
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 
Κριτήρια Επιλογής  
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται 
να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της 
προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων 
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
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µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο . 
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  :  

α) µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2014, 2015, 2016) ίσο µε το 
50% του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης σύµβασης χωρίς ΦΠΑ 
β) µέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2014, 2015, 2016) ίσο µε 
390.000 ευρώ ο οποίος να αφορά αντικείµενο παρεχόµενο από υπηρεσίες ή επεξεργασίας νερού 
ή στερεών ή υγρών αποβλήτων 

Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 
χρηµατοοικονοµικής ικανότητας ελέγχονται για τους συµµετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν   : 
α)  Εµπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού 
Ο προσφέρων πρέπει να έχει κατά την τελευταία  τριετία (2014-2016),  πλήρως εγκαταστήσει και 
θέσει σε λειτουργία τουλάχιστον µία (1) εγκατάσταση  επεξεργασίας πόσιµου νερού, δυναµικότητας 
τουλάχιστον 4.700 m3 πόσιµου νερού /ηµέρα σε φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η κάλυψη 
της απαίτησης έστω και από ένα µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από µέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
∆ιευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούµενη εµπειρία προέρχεται από συµµετοχή σε κοινοπραξία, η 
συµµετοχή αυτή πρέπει να είναι  τουλάχιστον  50%. 
Β) Εµπειρία σε Φ/Β Σταθµούς έργα  
Ο προσφέρων πρέπει να έχει εµπειρία στην εγκατάσταση ενός τουλάχιστον φ/β σταθµού σε 
στέγη/στέγαστρο κατά την τελευταία τριετία (2014,2015,2016) σε φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού 
τοµέα. 
Γ) Εµπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού 
Ο προσφέρων πρέπει να έχει λειτουργήσει κατά την τελευταία  τριετία (2014-2016),   τουλάχιστον µία 
(1) εγκατάσταση  επεξεργασίας πόσιµου νερού, δυναµικότητας τουλάχιστον 4.700 m3 πόσιµου νερού 
/ηµέρα και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η κάλυψη 
της απαίτησης έστω και από ένα µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από µέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
∆ιευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούµενη εµπειρία προέρχεται από συµµετοχή σε κοινοπραξία, η 
συµµετοχή αυτή πρέπει να είναι  τουλάχιστον  50%. 
 
∆) Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική οµάδα  υλοποίησης της σύµβασης,  

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

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

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται 
µε: 
α) µε το πρότυπο διασφάλισης  ποιότητας ISO 9001:2008  ή ισοδύναµο 
β) µε το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004  ή ισοδύναµο 
γ) µε το πρότυπο ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµο 
στον τοµέα των προµηθειών περιβαλλοντικών συστηµάτων καθώς και στη λειτουργία 
εγκαταστάσεων διαχείρισης νερού 
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των 



 1114 

δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  
αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, 
οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα 
Παράρτηµα ΙΙΙ,το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 
2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του 
Παραρτήµατος. Οι οικονοµικοί φορείς έχουν υποχρέωση υποβολής  µαζί µε το ΕΕΕΣ,  και  των  
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κάλυψη των κριτηρίων της παραγράφου 2.2.6 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονοµικοί φορείς στην ικανότητα των οποίων  στηρίζεται ο 
διαγωνιζόµενος.: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής (κατά περίπτωση) των παραγράφων  2.2.5- 2.2.6 προσκοµίζουν επίσης 
κατά την υποβολή της προσφοράς ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 
παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ,το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του 
Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος. Οι οικονοµικοί φορείς έχουν 
υποχρέωση υποβολής  µαζί µε το ΕΕΕΣ,  και  των  δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κάλυψη 
των κριτηρίων της παραγράφου 2.2.6. 
 
Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις 
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.7). 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής κατά περίπτωση ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται   στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ).  
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης 
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]: 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα 
στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό 
των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο 
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που 
έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 
1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα 
µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 
προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν 
της είναι γνωστοί. 
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Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση 
των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005».και 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού 
ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, 
µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.  
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 
I. Υπεύθυνη δήλωση για τον µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών συνοδευόµενη από δηµοσιευµένους 

ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων ετών (2014,2015,2016) . Σε περίπτωση που σύµφωνα 
µε την νοµοθεσία του κράτους ο διαγωνιζόµενος δεν υποχρεούται σε δηµοσίευση ισολογισµού, 
τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών, συνοδευόµενη από τις 
αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.  

II. Υπεύθυνη δήλωση για τον  µέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών συνοδευόµενη από αντίστοιχες 
βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ τιµολόγια,βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή) 

 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν:    
α)  Εµπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού 

• κατάλογο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιµου νερού που έχει ολοκληρώσει και θέσει 
σε λειτουργία κατά την τριετία (2004-2016) συνοδευόµενο από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης . 

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

• κατάλογο µε τις  εγκαταστάσεις φ/β σταθµών σε στέγη/στέγαστρο που έχει πραγµατοποιήσει  
κατά την τριετία (2014,2015,2016) συνοδευόµενο από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης  . 

Γ) Εµπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού 
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I. Κατάλογο των κυριοτέρων εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιµου νερού που 
έχει λειτουργήσει ο διαγωνιζόµενος , κατά την τριετία (2004-2016), 
συνοδευόµενη από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εµπειρίας.  

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

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η οµάδα έργου  
• δηλώσεις των Μηχανικών για την αποδοχή της συνεργασίας συνοδευόµενη από 

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

I. Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο 
II. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή ισοδύναµο  
III. Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας κατά OSHAS 18001  ή ισοδύναµο 

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

Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: 
  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1:Ειδική ενεργειακή κατανάλωση Kwh/m3 επεξεργασµένου 
νερού 

20% 

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

Kwh/m3 10% 

Κ3:  Ποσοστό άλµης επί του 
επεξεργασµένου νερού 

% 10% 

Κ4: Πληρότητα προσφεροµένου 
εξοπλισµού 

Απαιτήσεις 
προδιαγραφών 

10% 

Κ5: Ποιότητα προσφερόµενου 
εξοπλισµού  

Συµφωνία µε 
προδιαγραφές 

5% 

Κ6: Αξιοπιστία φωτοβολταικών Αριθµός ΜPPT 5% 

Κ7: Συµβατότητα προσφερόµενου 
λειτουργικού σχεδιασµού µε 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις 

Απαιτήσεις λειτουργίας 10% 

K8: Πληρότητα συστήµατος 
παρακολούθησης – ελέγχου 
λειτουργίας 

Συµφωνία µε 
προδιαγραφές 

10% 

Κ9: Πληρότητα  οµάδας έργου που 
θα χρησιµοποιηθεί στη λειτουργία 

Απαιτήσεις 
προδιαγραφών 

5% 

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

Απαιτήσεις 
προδιαγραφών 

5% 

Κ11: χρόνος εγγύησης µετά την  
72µηνη λειτουργία 

Μήνες 5% 

Κ12: Πληρότητα Τεχνικού φακέλου 
προσφοράς 

Απαιτήσεις 
προδιαγραφών 

5% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 
 

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



 1119 

Η έκπτωση προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου ως εξής: 
Συνολική προσφορά διαγωνιζόµενου Α = Α1 +Α2 +Α3 +Α4 όπου 

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

• Α2 = οικονοµική προσφορά διαγωνιζοµένου για τα φωτοβολταικά 

• Α3 = οικονοµική προσφορά διαγωνιζοµένου για  την δοκιµαστική λειτουργία 

• Α4 =  τιµή που έχει προσφέρει  ο διαγωνιζόµενος ανά µ3 επεξεργασµένου νερού κατά την 
περίοδο λειτουργίας συντήρησης πολλαπλασιασµένη µε το γινόµενο ( 4.700 µ3/ηµέρα *6 έτη * 
375 ηµέρες). 

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

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και στα 
Παραρτήµατα αυτής για το σύνολο της προκηρυχθείσας σύµβασης.  
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο ....), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το 
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 
από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  . Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι 
οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, οι οικονοµικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (τεχνική και οικονοµική προσφορά)  
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία 
όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαµβάνουν:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016  
β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
γ) Βεβαίωση επίσκεψης η οποία χορηγείται από το ∆ήµο Κεφαλονιάς  
 
δ) τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β4 του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας 
 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΙΙI).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά ,αφού συµπληρωθεί, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ  και υπογραφεί ψηφιακά . 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει δε ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα 
µε τα ακόλουθα και τα αναφερόµενα στην παρούσα Παραρτήµατα. 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να υποβάλλει µε την τεχνική προσφορά του επί ποινή αποκλεισµού τα 
παρακάτω: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1. Τεχνική περιγραφή 
Ο διαγωνιζόµενος θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην οποία θα περιγράφονται 
λεπτοµερειακά και µε σαφήνεια οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των προσφερόµενων Μονάδων 
και των επί µέρους υποσυστηµάτων που τις απαρτίζουν στην Ελληνική. Τα σχετικά µεγέθη θα 
ελεγχθούν για την ακρίβειά τους, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο και κατά την παραλαβή των 
Μονάδων. Η τεχνική περιγραφή θα περιλαµβάνει: 
α) Αναλυτική περιγραφή των επί µέρους υποσυστηµάτων των Μονάδων. Κάθε τεχνική προσφορά θα 
συνοδεύεται από λεπτοµερή τεύχη αναλυτικών υπολογισµών, από τα οποία θα αιτιολογούνται πλήρως 
οι επιλογές κάθε συγκεκριµένου τύπου υποσυστήµατος (θα παρουσιάζονται τεχνικά χαρακτηριστικά, 
υπολογιστικά στοιχεία, λειτουργικά µεγέθη και δεδοµένα, λεπτοµερείς περιγραφές λειτουργίας, υλικά 
κατασκευής, παράµετροι λειτουργίας κ.ά.)  
Τέλος ο προσφέρων θα συµπεριλάβει στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής – υπολογισµών του και 
αναλυτικό υπολογισµό ενεργειακής κατανάλωσης για παραγωγή επεξεργασµένου νερού 4.700 
µ3/ηµέρα, και θα κάνει την αναγωγή σε ενεργειακή κατανάλωση ανά κυβικό επεξεργασµένου νερού 
(ειδική ενεργειακή κατανάλωση). 
β) Πλήρη, ακριβή και λεπτοµερή σχέδια των προσφερόµενων Μονάδων (γενικής διάταξης, κατόψεις, 
τοµές, σχέδια λεπτοµερειών κλπ.), υποχρεωτικά σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100. Απαραίτητα θα 
υποβληθούν αναλυτικά τρισδιάστατα σχέδια (3D) της εγκατάστασης των Μονάδων, στα οποία θα 
απεικονίζεται µε µεγάλη κατασκευαστική λεπτοµέρεια τόσο η εσωτερική διαρρύθµιση των κιβωτίων/ή 
του προκατασκευασµένου οικίσκου (εξαρτήµατα και διατάξεις στην ακριβή τους θέση), όσο και η 
χωροθέτηση ολόκληρης της εγκατάστασης των κιβωτίων/ή του προκατασκευασµένου οικίσκου, στον 
χώρο του οικοπέδου. Στα κυριότερα τµήµατα των Μονάδων επιθυµητό είναι να αναγράφονται οι 
σηµαντικότερες τεχνικές πληροφορίες (υλικά κατασκευής, διαστάσεις, ισχύς κλπ). 
Τα σχέδια θα είναι µεγάλης ακρίβειας και θα θεωρηθούν δεσµευτικά όσον αφορά στην εσωτερική 
διαρρύθµιση των κιβωτίων (ή του µεταλλικού προκατασκευασµένου οικίσκου). Επισηµαίνεται ότι µε 
βάση τα σχέδια αυτά, θα εκτιµηθεί και θα αξιολογηθεί η εντός των κιβωτίων ή προκατασκευασµένου 
οικίσκου εργονοµία και συνεπώς η εξασφάλιση της απαραίτητης ελευθερίας κινήσεων κατά την 
πραγµατοποίηση εργασιών συντήρησης και επισκευών. 
γ) Πλήρη σχέδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (γραµµών τροφοδοσίας, γείωσης, ηλεκτρολογικών 
πινάκων, µετασχηµατιστή, διάγραµµα διασύνδεσης των PLC που εξυπηρετούν τη Μονάδα κλπ.), τα 
οποία πρέπει να αποδεικνύονται µε κατάλληλους υπολογισµούς καθώς  και λεπτοµερή παρουσίαση 
(διαστασιολόγηση και πλήρη περιγραφή λειτουργίας) του Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή 
(PLC), ώστε να εξακριβωθεί και να αξιολογηθεί κάθε λειτουργική του δυνατότητα. 
δ) ∆ιαγράµµατα ροής και λειτουργίας (P&ID) της προσφερόµενης εγκατάστασης. 
ε) Κατάλογο του προσφερόµενου εξοπλισµού, κύριου και συνοδού, για όλα τα υποσυστήµατα των 
Μονάδων (αντλητικά συγκροτήµατα, δοσοµετρικά συστήµατα, φίλτρα, διάταξη οµαλής εκκίνησης – 
στάσης, µεµβράνες, ηλεκτρικοί πίνακες, PLC, δεξαµενές, σωληνώσεις κλπ), µε σαφή καθορισµό των 
κατασκευαστών τους, της χώρας προέλευσης και του τύπου της συσκευής.  
Ο προσφέρων είναι υποχρεωµένος να συνοδεύει τον παραπάνω κατάλογο εξοπλισµού µε τα 
απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, οδηγίες και 
εγχειρίδια χρήσεως, τεχνικά εγχειρίδια συντήρησης, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά – 
δικαιολογητικά, τυχόν λοιπές δηλώσεις για συµµόρφωση µε τα ισχύοντα πρότυπα ή/και πιστοποιητικά 
καταλληλόλητας και ότι άλλο στοιχείο διαθέτει, που θα αποδεικνύει την συµµόρφωση των 
προσφερόµενων υλικών-µηχανηµάτων µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και τις λοιπές 
υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή.  
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Ειδικά για τα αντλητικά συγκροτήµατα, στα παραπάνω τεχνικά στοιχεία θα συµπεριλαµβάνονται και οι 
καµπύλες λειτουργίας τους µε σηµειωµένα τα επιλεγµένα σηµεία λειτουργίας, πίνακες του 
κατασκευαστή µε λεπτοµερή τεχνικά χαρακτηριστικά α) της αντλίας (τύπος, παροχή, µανοµετρικό, 
απορροφούµενη ισχύς, βαθµός απόδοσης, στροφές κ.ά.) και β) του κινητήρα (τύπος, ισχύς, στροφές, 
τάση λειτουργίας, κλάση µόνωσης, ονοµαστική ισχύς κ.ά.). 
ζ) Ενεργειακή Μελέτη και ηλεκτρολογικά σχέδια του φ/β συστήµατος, συνοδευόµενα από όλα τα 
απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και αναλυτικές περιγραφές τους.  
2. Λειτουργικά µεγέθη 
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να προσδιορίσει λειτουργικά µεγέθη των Μονάδων. Θα προσδιοριστούν 
οπωσδήποτε: 
α) η πλήρης εγκατεστηµένη ισχύς των Μονάδων σε KW. Πιο συγκεκριµένα θα συνταχθεί αναλυτικός 
πίνακας καταναλωτών και οργάνων για τον υπολογισµό της συνολικής και ειδικής ενεργειακής 
κατανάλωσης. Ο πίνακας αυτός θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού όλους τους καταναλωτές 
(κύριους και εφεδρικούς) µε την εγκατεστηµένη ισχύ τους καθώς και την απορροφούµενη στο σηµείο 
λειτουργίας τους, σύµφωνα µε ειδική έκθεση σεναρίων λειτουργίας στην οποία θα αναλύονται 
επαρκώς οι ώρες λειτουργίας κάθε καταναλωτή ηµερησίως µε βάση το αντίστοιχο σενάριο παραγωγής 
νερού. Τα σενάρια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 4.700µ3/ηµέρα και 8.000µ3/ηµέρα 
επεξεργασµένου νερού. 
β) ο συντελεστής µετατροπής (επί τοις εκατό) του υφάλµυρου νερού σε παραγόµενο πόσιµο νερό. 
3. Πιστοποιήσεις προσφερόµενου εξοπλισµού 
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει αντίγραφο πιστοποιητικού CE, επίσηµα µεταφρασµένο 
στην Ελληνική γλώσσα, για τα βασικά εξαρτήµατα (ήτοι αντλία υψηλής πίεσης, διάταξη οµαλής 
εκκίνησης / στάσης και όλες οι λοιπές αντλίες, φωτοβολταϊκά συστήµατα) του προσφερόµενου 
εξοπλισµού. 
4. Πρόγραµµα εκπαίδευσης 
Κάθε διαγωνιζόµενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, µε δικές του δαπάνες 
και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει το αντίστοιχο 
προσωπικό που θα του υποδειχθεί από το ∆ήµο (δύο άτοµα τουλάχιστον), σε όλα τα θέµατα 
λειτουργίας, χειρισµού, επισκευών, ρυθµίσεων και τακτικής συντήρησης (service) των Μονάδων που 
προσφέρει. Προς τούτο θα υποβάλει µε την προσφορά του, στο σηµείο αυτό µέσα στον επί µέρους 
φάκελο τεχνικής προσφοράς, Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, την 
εν λόγω επίδειξη και εκπαίδευση. Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση ο διαγωνιζόµενος θα επισυνάψει και το 
αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που προσφέρει (εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / έντυπα, αριθµό 
ατόµων που θα εκπαιδεύσει, τόπο και διάρκεια / πρόγραµµα εκπαίδευσης, κλπ) των χειριστών και των 
συντηρητών, θεωρητικά και πρακτικά, µε επίδειξη επί των Μονάδων, κατά την διάρκεια της περιόδου 
δοκιµαστικής λειτουργίας. 
Η εκπαίδευση θα γίνει στον τόπο εγκατάστασης των Μονάδων, όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν 
από τις υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι η εκπαίδευση δεν 
µπορεί να διαρκέσει λιγότερο από δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, θα υλοποιηθεί µέσα στην περίοδο 
δοκιµαστικής λειτουργίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µε την οριστική παραλαβή των Μονάδων. 
5. Πρόγραµµα συντήρησης 
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει στην προσφορά του, να περιλάβει πλήρες πρόγραµµα συντήρησης – 
service και ανταλλακτικών που απαιτείται, όπως ορίζεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο 
(µε σαφή αναφορά πχ στα διαστήµατα µεταξύ περιοδικών συντηρήσεων, τις προληπτικές εργασίες 
συντήρησης, τα αναγκαία ανταλλακτικά και αναλώσιµα, οι απαραίτητες εργατοώρες κλπ), ώστε 
εγγυηµένα οι Μονάδες να παρέχουν αδιαλείπτως καθαρό και 100% πόσιµο νερό σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Αριθµ. ∆ΥΓ2/ Γ.Π. οικ 38295 
(ΦΕΚ 630Β/26-4-2007) και ισχύει. 
6. ∆οκιµαστική λειτουργία – τεχνική υποστήριξη 
Η τεχνική υποστήριξη των Μονάδων κατά την περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας (εργασίες επισκευών 
ή / και τακτικής συντήρησης) όπου και να εκτελούνται αυτές – στο σηµείο τοποθέτησης της ή στις 
εγκαταστάσεις του ∆ήµου ή στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή της κεντρικής αντιπροσωπείας του ή 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή συµβεβληµένου συνεργείου - θα γίνεται από εξειδικευµένο 
προσωπικό του προµηθευτή και θα παρακολουθούνται από προσωπικό του ∆ήµου (στην περίπτωση 
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που γίνονται επιτόπου της εγκατάστασης) ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εµπειρία στη επισκευή και 
συντήρησή της. 
7. Περίοδος Συντήρησης (∆έσµευση για Ανταλλακτικά) 
7.1 Μετά την οριστική παραλαβή της δοκιµαστικής λειτουργίας και την 72µηνη λειτουργία της µονάδας 
από τον ανάδοχο, ξεκινά η περίοδος συντήρησης. Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναλάβει την 
δέσµευση να καλύψει την ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς µε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή και 
συντήρηση των προσφερόµενων Μονάδων ανάλογα µε την εκάστοτε παρουσιαζόµενη ανάγκη, για τα 
επόµενα εξη (6) τουλάχιστον χρόνια από την λήξη της σύµβασης (περίοδος συντήρησης). Το κόστος 
προµήθειας των ανταλλακτικών αυτών βαρύνει τον Φορέα Λειτουργίας του προµηθευόµενου 
εξοπλισµού, όµως ο Ανάδοχος της προµήθειας δεσµεύεται για τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων 
ανταλλακτικών, για την αµεσότητα της παράδοσής τους, για την τοποθέτηση τους και γενικά για την 
επιδιόρθωση όλων των βλαβών που θα οφείλονται σε αστοχίες υλικών ή κακή χρήση τους κατά την 
περίοδο λειτουργίας από τον ανάδοχο. 
Η υποχρέωση αυτή αναλαµβάνεται µε έγγραφη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι δέχεται την ως άνω 
δέσµευση, η οποία κατατίθεται στο σηµείο αυτό µε τα λοιπά στοιχεία στον φάκελο τεχνικής 
προσφοράς. Στην δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά η προτεινόµενη διάρκεια της περιόδου 
συντήρησης (τουλάχιστον έξη χρόνια) για κάλυψη του κυρίου της πράξης µε ανταλλακτικά και ο χρόνος 
παράδοσης ανταλλακτικών ή/και εξαρτηµάτων από την εποµένη εργάσιµη της έγγραφης ζήτησης τους. 
7.2 Στην δήλωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει έγγραφη δήλωση και του Νόµιµου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόµενων Μονάδων (µε επίσηµη µετάφραση – 
επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) ότι αναλαµβάνει την δέσµευση 
για την διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστηµα δηλώνει ο προµηθευτής και για συνέχιση 
της διάθεσης των ανταλλακτικών στον κύριο της εγκατάστασης και σε περίπτωση που ο προµηθευτής 
πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε 
περίπτωση που ο προµηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 
Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιµοποιούν υποσυστήµατα άλλων κατασκευαστικών 
οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί 
διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστηµάτων (παρά µόνο για 
τις µεµβράνες αντιστρόφου οσµώσεως) 
7.3 Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζόµενων να αναλάβουν δέσµευση για 
εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών µεγαλύτερη της ζητούµενης των έξη (6) ετών αλλά και 
διάστηµα παράδοσης των ανταλλακτικών µικρότερο του ζητουµένου των 15 εργάσιµων ηµερών από 
την εποµένη της έγγραφης ζήτησης και τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν προς όφελος τους. 
Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος συντήρησης µικρότερη των έξη (6) ετών ή χρόνος διάθεσης 
οποιουδήποτε ανταλλακτικού ήθελε ζητηθεί από το Κύριο της εγκατάστασης µεγαλύτερος των 
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της έγγραφης ζήτησης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Τα στοιχεία των εδαφίων 5, 6, 7, και 8 ως άνω, αποτελούν την ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την 
πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή (after sales service) και πρέπει να 
δοθούν αναλυτικά ώστε να µπορούν να αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα κριτήρια 
αξιολόγησης. 
8. Χρόνος παράδοσης 
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των Μονάδων. 
Η ∆ήλωση αυτή αφορά στον χρόνο παράδοσης του συνόλου του προσφερόµενου εξοπλισµού της 
µονάδας και την εγκατάσταση του. 
9. Τεχνική έκθεση λειτουργίας µονάδας 
Η Τεχνική έκθεση λειτουργίας θα πρέπει να έχει ειδική αναφορά στην περίοδο της δοκιµαστικής 
λειτουργίας της µονάδας τους ελέγχους και τις δοκιµές που θα γίνονται προκειµένου να δοκιµασθεί η 
ικανότητα της µονάδας να παράγει νερό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, η δυναµικότητα της µονάδας, 
η ειδική ενεργειακή κατανάλωση και όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών και των απαιτήσεων. 
Στην Τεχνική έκθεση λειτουργίας θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραµµα κανονικής 
λειτουργίας της µονάδας. Το οργανόγραµµα του προσωπικού, οι αρµοδιότητες κάθε εργαζόµενου, οι 
διαδικασίες προληπτικής και έκτακτης συντήρησης, οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας νερού και γενικά 
όλες οι δραστηριότητες του αναδόχου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της µονάδας 
και της σε συνεχή βάση βέλτιστου προς όφελος του ΚτΠ ισοζυγίου νερού που αποδίδεται. 
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Επισηµάνσεις 
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.  
Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  του,  ο  διαγωνιζόµενος   αποδέχεται  ότι  έχει  µελετήσει 
λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία της προµήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της 
διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης. 
Προκειµένου  οι  συµµετέχοντες  να  λάβουν  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών  του  έργου  
θα επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστηµάτων, κατόπιν σχετικού αιτήµατος 
προς την υπηρεσία. 
Το σχετικό αίτηµα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο 10 εργάσιµες ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. για το συγκεκριµένο χρόνο (ηµεροµηνία και ώρα) κατά τον οποίο θα γίνει η επίσκεψη των 
ενδιαφεροµένων που υπέβαλαν σχετικό αίτηµα, στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον η υπηρεσία θα 
διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που θα συνοδεύσει τους συµµετέχοντες και θα παράσχει τις 
σχετικές πληροφορίες. Με το πέρας της επίσκεψης ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα προµηθεύσει τους 
ενδιαφερόµενους βεβαίωση της γνώσης των τοπικών συνθηκών. 
 
Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 

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

Πιο συγκεκριµένα: 
Όσον αφορά τα υπό προµήθεια υλικά η τιµή θα είναι κατ΄αποκοπή  για όλη την µονάδα σε ευρώ.     
Όσον αφορά την δοκιµαστική λειτουργία η τιµή θα είναι ανά µήνα, ανεξάρτητα από τις παραγόµενες 
ποσότητες νερού και θα περιλαµβάνει όλα τα κόστη  του διαγωνιζόµενου όπως αυτά περιγράφονται 
στα σχετικά παραρτήµατα, εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Όσον αφορά στην κανονική λειτουργία, η τιµή θα είναι ανά µ3 επεξεργασµένου νερού και θα 
περιλαµβάνει όλα τα κόστη του διαγωνιζόµενου όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήµατα, εκτός 
από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
που υπάρχει στο Παράρτηµα VI  της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 
αυτόµατα από το σύστηµα.  
Οι προσφερόµενες τιµές αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα αναλυτικώς οριζόµενα στην ΕΣΥ 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
Παράρτηµα I της παρούσας διακήρυξης.  
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Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 12 
µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 
κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  
Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε 
κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης. 
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

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

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

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

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο 
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
µέλη του οργάνου. Στην συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
και  της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και ολοκληρώνει 
το ανωτέρω  πρακτικό µε  την απόρριψη των  προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την 
αποδοχή και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων 
της σύµβασης. Το πρακτικό εγκρίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η απόφαση 
κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο α΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το πρακτικό εγκρίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η 
απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους των οποίων άνοιξαν οι τεχνικές προσφορές, µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά µε την µεγαλύτερη 
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία τεχνικής 



 1127 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας,είκοσι (20) ηµερών  από την 
κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί 
αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ηµέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την 
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 



 1128 

 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα 
µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 
36 του ν. 4129/2013,,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην 
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  

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

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

 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

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

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης µε τα παραρτήµατα αυτής   και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  
 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

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

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

4.5.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  
4.5.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
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πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες 
σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν 
λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια-τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης, προβλέπονται στο σηµείο αυτό όροι σχετικά µε τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις αντικατάστασής του. 
4.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 
του ν. 4412/2016.  
 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

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

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

 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου καθ’όλη τη διάρκεια της σύµβασης θα γίνεται όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας (Συγγραφή υποχρεώσεων) .   
 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

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

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

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Συγγραφή Υποχρεώσεων  
3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  
4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς   
7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών   
8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύµβασης 
 

Αργοστόλι,………………… 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Με την αριθµό πρωτ. ………………………απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

 

 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να ψηφίσουν και να την καταρτίσουν όπως παραπάνω τους όρους 
της   ∆ιακήρυξης (επαναπροκήρυξης ) του  Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για  την Προµήθεια: µε 
τίτλο :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ». 
 Ως καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών  ορίζεται  η 13/11/2017  ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 23:59:00. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει τα παρακάτω: Όσον αφορά την πολιτική ηγεσία είναι σίγουρο αυτό 
που λέµε , ότι µε τον Καλλικράτη έχουν αναδειχθεί και έχουν περάσει στην λειτουργία και του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς όπως και σε όλης της Ελλάδας σηµαντικά µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα και κάνουν 
κουµάντο είτε άµεσα είτε έµεσα ,ειδικά στην Κεφαλονιά ιδιαίτερα στην δεύτερη θητεία αλλά και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα όπως Πειραιά –Βόλο –Μαραθώνα .  Και µη µας πείτε τώρα ότι  οι επιχειρηµατίες µε 
διακόσιους υπαλλήλους µε πλοία ή εργοστάσια αυτό που τους απασχολεί είναι η καθαριότητα µιας 
γειτονίας ή το φτιάξιµο του παραθύρου ενός σχολείου,  αυτό είναι το θεωρητικό κοµµάτι που λέµε εµείς 
που αν δεν θα είχε πρακτικά αποτελέσµατα και παραδείγµατα θα ήταν κενό ,αλλά βλέπετε στην όλη 
λειτουργία του ∆ήµου τα επιχειρηµατικά συµφέροντα είναι πρώτα  και  άµεσα ή εµέσα µε  την 
συµµετοχή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,είτε υπερασπιζόµενοι την τάξη τους όπως αυτό εδώ που 
βλέπετε ότι γίνεται σύγκρουση επιχ/κών συµφερόντων µε λεία τα εκατοµµύρια του ελληνικού λαού και 
του λαού της Κεφαλονιάς.  Αποδέχθηκε λοιπόν  για όποιον διάβασε την απορριπτική απόφαση της  
αρµόδιας επιτροπής που ελέγχει τις συµβάσεις και τους διαγωνισµούς που  αναφέρει για την 
συγκεκριµένη διακήρυξη ‘ότι ήταν φωτογραφική ειδικά σε δύο συγκεκριµένους όρους την  οποία η 
απέρριψε και  κατήγγειλε   συνολικά και όχι για τους δύο αυτούς όρους . Πάντως δεν είναι πρώτη φορά 
που γίνεται αυτό το πράγµα και δεν είναι ότι δεν έχετε γνώσεις  γιατί δεν είναι το 2011 ή το 2012 ‘ή ότι 
φταίνε οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας τους οποίους  εσείς τους  έχετε διορίσει προϊσταµένους ή 
εισηγητές , όπως για παράδειγµα για τους διαγωνισµούς των µελετών του δηµαρχείου και του θεάτρου 
στο Ληξούρι που για να αλλάξετε τους όρους δηµοπράτησης αλλάξετε τους εισηγητές . 
Εµείς κρίνουµε πολιτικά και βγάζουµε και συµπεράσµατα γιατί άλλαξαν οι εισηγητές και άλλαξαν και οι 
όροι. ∆εν είναι λοιπόν θέµα λάθους , είναι µια συγκεκριµένη τακτική που µια πραγµατική ανάγκη που 
έχει ο κόσµος για ποιοτικό και καθαρό και ασφαλή νερό σε όλη την Κεφαλονιά και ολοκληρωµένη 
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υδροδότηση  σε όλο το νησί και ειδικά στο Αργοστόλι, το κάνετε ανταγωνιστικό πεδίο για να αυξήσει 
την κερδοφορία του ενός ή του άλλου επιχειρηµατία.  
Γι αυτό εµείς επειδή έχουµε πάψει να έχουµε και την στοιχειώδη εµπιστοσύνη απέναντί σας αν και  
θεωρούµε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει το έργο , ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Ανουσάκης αναφέρει τα παρακάτω: Τα µεγάλα έργα δεν σταµατάνε, αυτό είναι 
ξεκάθαρο , αντιλαµβανόµαστε ότι η αντιπολίτευση έχει ποντάρει στην αποτυχία των µεγάλων έργων , 
αντιλαµβανόµαστε ότι δεν θέλει να γίνει τίποτε για παραταξιακούς λόγους όµως πραγµατικά 
πλανιόνται πλάνη οικτρά . Είναι ξεκάθαρο ότι η ∆ηµοτική Αρχή  ξέρει τι κάνει, έχει πρόγραµµα και 
σχέδιο , από κει και πέρα όλοι γνωρίζουµε ότι οι διατάξεις των νόµων είναι και σύνθετοι και 
επιδέχονται πολλές ερµηνείες και πολλές φορές προκύπτουν διαφωνίες –αµφισβητήσεις , είναι 
συνηθισµένο ,συµβαίνει σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολλές φορές άλλα λέει η µία Υπηρεσία άλλα λέει η 
άλλη , άλλα λέει η µία Επιτροπή και έρχεται µετά η Προϊστάµενη Επιτροπή και τα ανατρέπει , αυτά 
είναι διαδικαστικά ,εµείς επαναπροκηρύσσουµε τους όρους και προχωράµε. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος Κουρκουµέλης Ηλίας . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

Πρόγραµµα 2017  της προµήθειας  
- την 122/2017 απόφαση ∆ΕΥΑΚ (Α∆Α: 70Π6ΟΡΓΟ-0ΛΞ (έγκριση πρότασης 

ανάληψης Υποχρέωσης). 
- Την 22/2017 απόφαση του Β Κλιµακίου  της ΑΕΠΠ 
- Το µε αρίθµ. πρωτ. 28765/18-09-2017 έγγραφο της ∆/νσης των Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
- Το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης της αρµόδιας Υπηρεσίας  
- Την εισήγηση της Προέδρου : 

                            
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
1.Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους  παραπάνω όρους ∆ιακήρυξης (επαναπροκήρυξης ) του  Ανοικτού 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για  την Προµήθεια: µε τίτλο :«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» συνολικού  ποσού 
προϋπολογισµού  εκτέλεσης της Πράξης της προγραµµατικής σύµβασης  7.458.835,60   € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών  ορίζεται  η 13/11/2017  ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 23:59:00. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήµατος, την 17η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 
3. Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης  θα αποσταλεί  µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης  θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr, 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο(2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής 
κυκλοφορίας, σε δύο(2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και σε µία(1)εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,  θα αναρτηθεί  στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ): 
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :www.kefalloniα.gov.gr  στην διαδροµή :  Ο ∆ΗΜΟΣ► ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,  
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4. Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   245  / 2017                                                           Α∆Α: 6ΝΓ0ΩΕ5-ΓΩΓ 

ΘΕΜΑ : Άσκηση Έφεσης κατά της µε αρ΄θ.140/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 
και ορισµός δικηγόρου.                                                               . 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης «Άσκηση Έφεσης κατά της µε αρ΄θ.140/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 
 και ορισµός δικηγόρου» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  29548 /22-09-2017 εισήγηση της  
Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

 
Την 15.04.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 24.03.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 10/13.04.2016 
διεκδικητική αγωγή της κας. Τροµπέτα Μαρίας – Αγγελικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου κατά ηµών 
και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία ζητά : α) να 
αναγνωρισθεί κυρία, νοµέας και κάτοχος των αναφερόµενων σε αυτή επίδικων τµηµάτων εντός των οποίων 
ευρίσκονται εγκαταστάσεις ύδρευσης (γεωτρήσεις και υδραγωγείο) τα οποία εµφαίνονται στο από 19.02.2016 
τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Νίκου Χ. Μαρκάτου και ειδικότερα του τµήµατος 1α που 
βρίσκεται εντός του περιγραφόµενου σε αυτή αγροτεµαχίου 1 (θέση «Κουλουµάκι»)  και έχει επιφάνεια 621,82 
τ.µ., όπως αυτό εµφαίνεται µε ροζ επισήµανση  στο συνηµµένο στην εν λόγω αγωγή ως άνω τοπογραφικό 
διάγραµµα µε τα στοιχεία Ζ1-Ζ2-Ζ3-Ζ4- ….Ζ15 και Ζ1 καθώς και του τµήµατος 2α που βρίσκεται εντός του 
αγροτεµαχίου 2 (θέση «Θιακάτα») και έχει επιφάνεια 315,36 τ.µ. όπως αυτό εµφαίνεται µε ροζ επισήµανση στο 
συνηµµένο στην εν λόγω αγωγή ως άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε τα στοιχεία Ε1-Ε2-Ε3-Ε4-……Ε14 και Ε1, 
τα οποία ευρίσκονται εντός της κτηµατικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Μονοπολάτων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, να υποχρεωυθούµε να της 
αποδώσουµε την νοµή και κατοχή των ως άνω επίδικων τµηµάτων 1α και 2α, να υποχρεωθούµε να της 
καταβάλουµε το χρηµατικό ποσό των 10.000 ευρώ ως χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη που έχει υποστεί 
συνέπεια της παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς του ∆ήµου, η οποία συνίσταται στην παρά τη θέληση της 
αντιποίηση της νοµής των ως άνω τµηµάτων 1α και 2α και µάλιστα νοµιµότοκα από την επόµενη επίδοσης της 
αγωγής της και µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.  

Η ως άνω αγωγή συζητήθηκε κατά την δικάσιµο της 24ης Οκτωβρίου 2016 και επ’ αυτής εκδόθηκε η µε 
αριθµό 140/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου µε την  οποία έγινε εν µέρει δεκτή η αγωγή της 
αντιδίκου.  Ειδικότερα µε την εν λόγω απόφαση έγινε δεκτός ο ισχυρισµός της αντιδίκου ότι µεταξύ του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Παλικής και της αντιδίκου έχει συναφθεί σύµβαση 
µίσθωσης και  αναγνώρισε την αντίδικο αποκλειστική κυρία, νοµέα και κάτοχο των επίδικων τµηµάτων επί 
ακινήτων της όπως αυτά περιγράφονται στην αγωγή της, υποχρέωσε τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και την ∆ΕΥΑ 
Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώµατα εξ αυτών ή τυχόν κατέχει στο όνοµά τους να αποδώσουν 
στην ενάγουσα τα περιγραφόµενα τµήµατα των ακινήτων και υποχρέωσε τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς να καταβάλλει 
στην ενάγουσα το ποσό των 1.000 ευρώ νοµιµοτόκως από την επίδοση της κρινόµενης αγωγής µέχρις 
ολοσχερούς εξόφλησης. 

Επειδή υπάρχουν νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας δύναται να 
ασκήσει το ένδικο βοήθηµα της έφεσης. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια  για την έγκριση της άσκησης όλων των ένδικων βοηθηµάτων και 
µέσων. 

Επειδή στην υπόθεση αυτή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς και η ∆ΕΥΑ 
Κεφαλλονιάς είχαν εκπροσωπηθεί από την δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου, καθώς τα συµφέροντα των 
δύο Νοµικών Προσώπων είναι κοινά. Περαιτέρω η ίδια ως άνω δικηγόρος θα οριστεί ως πληρεξούσια δικηγόρος 
της  ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς για την άσκηση της έφεσης κατά της ως άνω απόφασης και θα εκπροσωπήσει αυτή κατά 
την συζήτηση της. 

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου µέσου της Έφεσης 
από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά της µε αριθµό 140/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και β) τον ορισµό της δικηγόρου Ιωάννας Μαρκέτου  στην οποία θα 
χορηγηθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα για την άσκηση της έφεσης κατά της µε αριθµό 140/2017 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής όπου και 
όταν θα οριστεί καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο. 

Η εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από την ανωτέρω δικηγόρο δεν θα επιβαρύνει τον ∆ήµο µας 
καθώς η ανωτέρω θα εκδώσει γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήµων κοινό και για τα δύο νοµικά 
πρόσωπα που εκπροσωπεί ήτοι την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, το οποίο θα επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου η ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς. 
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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 δηλώνει ότι δεν ψηφίζει KATA . 

Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Μοσχονάς Αλέξανδρος –
Ανουσάκης Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 29548/ 22-09-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου   : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α)Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου µέσου της Έφεσης από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά της µε αριθµό 140/2017 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και 
 Β) Ορίζει  την  δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Ιωάννα Μαρκέτου  στην οποία  χορηγεί  η εντολή και πληρεξουσιότητα 
για την άσκηση της έφεσης κατά της µε αριθµό 140/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και την 
εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν θα οριστεί καθώς και σε κάθε 
µετ΄ αναβολή δικάσιµο. 
Γ) Η εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από την ανωτέρω δικηγόρο δεν θα επιβαρύνει τον ∆ήµο µας καθώς 
η ανωτέρω θα εκδώσει γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήµων κοινό και για τα δύο νοµικά πρόσωπα 
που εκπροσωπεί ήτοι την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς και τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς  το οποίο θα επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου η ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      246 / 2017                                             Α∆Α: 75ΩΒΩΕ5-ΚΙ2 
 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” 
Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου  Κεφαλλονιάς» 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
 εισηγούµενη, το 8 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την 

δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” 
Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου  Κεφαλλονιάς»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 29175/ 20-

09 -2017 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το µε αρίθ .29174 /20-09-2017   Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας 
Κλήρωσης των Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο 

«Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου  
Κεφαλλονιάς»το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 29941/26-09-2017 
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  «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. 
Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου  Κεφαλλονιάς»τον µε Α.Μ  114964 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  Πολιτικό Μηχανικό  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 : 
Η Πρόεδρος προτείνει  την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την 

δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη 
Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου  Κεφαλλονιάς» όπως παρακάτω : 
Τακτικά Μέλη : τους κ.κ . Φιλιππάτο Γεράσιµο-Τσιούτσιο Γεράσιµο   και  Ευάγγελο Συνοδινό –
Βαλλιάνο  Πολιτικό Μηχανικό και αναπληρωµατικά Μέλη : Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος – Κλαουδάτος 
Γεράσιµος  και Ευάγγελος Κυριαζής Πολιτικός Μηχανικός. 
 Για Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής  προτείνει τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης κ .  Φιλιππάτο  
Γεράσιµο. 

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: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -
Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας . 

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   29174/20-09-2017 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
6) το µε αρίθµ. πρωτ. 19941  /25-09-2017 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 «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής 

∆ήµου  Κεφαλλονιάς»όπως παρακάτω:  

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φιλιππάτος Γεράσιµος Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε  ∆.Τ.Υ   

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

3. Ευάγγελος Συνοδινός –Βαλλιάνος  Πολιτικός Μηχανικός  ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε)   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               

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

2.  Κλαουδάτος Γεράσιµος Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε     ∆.Τ.Υ  

3. Ευάγγελος Κυριαζής , Πολιτικός Μηχανικός ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε) 

Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Φιλιππάτος Γεράσιµος µε αναπληρωτή του τον κ . Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    247   / 2017                                                     Α∆Α: Ω8Ω5ΩΕ5-ΜΙΕ 

 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
 εισηγούµενη, το 9 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την 
δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. 
πρωτ. 29177/ 20-09 -2017 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το µε Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την  
οποία διαβιβάζει το µε αρίθ .29176 /20-09-2017   Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης των Μελών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»το οποίο 
αναλυτικά  έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 29941/26-09-2017 
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  «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»τον µε Α.Μ  100728 Τ.Ε.Ε Πολιτικό Μηχανικό κ. 
Παντελειό Αλέξανδρο του Ιωάννη  µε έδρα το Αργοστόλι   και ως Αναπληρωµατικό Μέλος τον µε Α.Μ 
94566 Τ.Ε.Ε  Πολιτικό Μηχανικό  κ. Κεφαλά 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 : 

Η Πρόεδρος προτείνει  την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την 

δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»όπως παρακάτω : Τακτικά 

Μέλη : τους κ.κ . Λεωνίδα Παγουλάτο – Φιλιππάτο Γεράσιµο   και  Παντελειό Αλέξανδρο Πολιτικό 

Μηχανικό  και αναπληρωµατικά Μέλη : Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο – Κουφό Ευάγγελο  και Κεφαλά 

Ευάγγελος Πολιτικό Μηχανικό. 

 Για Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής προτείνεται  ο  κ  Φιλιππάτος Γεράσιµος 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: Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -

Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας . 

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   29177/20-09-2017 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 

5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  

6) το µε αρίθµ. πρωτ.  29941 /26-09-2017 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 «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε 
ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»όπως παρακάτω:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λεωνίδας Παγουλάτος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε  ∆.Τ.Υ 

 2.Φιλιππάτος Γεράσιµος Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε  ∆.Τ.Υ   

3. Παντελειός Αλέξανδρος του Ιωάννη  Πολιτικός Μηχανικός  ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε)   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               

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

3. Ευάγγελος Κεφαλάς του Χρήστου , Πολιτικός Μηχανικός ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε) 

Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Φιλιππάτος Γεράσιµος  µε  αναπληρωτή του τον κ  Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  248  / 2017                                                                      Α∆Α: 7ΦΕΦΩΕ5-Χ61                                                   

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου 
στην Τ.Κ Νυφίου» σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Προεδρικού  ∆/τος  171/1987. 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 12 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 

«Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου στην Τ.Κ Νυφίου» σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 

Προεδρικού  ∆/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 30.73333.14 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση 
αγροτικού δρόµου στην Τ.Κ Νυφίου» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 3.716,28 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. 
Αλέξανδρου Κουλουµπή (Οικοδοµικές & Χωµατουργικές Εργασίες) µε αρίθ. πρωτ. 29332/21-09-2017  
συνολικού ποσού 3.690,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β) του  κ. FERRUNAJ  THOMA (Οικοδοµικές Εργασίες )  µε αρίθ. πρωτ. 29333/21-09-2017 συνολικού 
ποσού 3.710,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον  κ. Αλέξανδρο  Κουλουµπή (Οικοδοµικές 
& Χωµατουργικές Εργασίες) που εδρεύει  στον Αγκώνα Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   118254632  ο οποίος 
προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 29332/21-09-2017  συνολικού ποσού 3.690,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.172/3-08-2017  αιτήµατος 
ανάληψης της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 194/2017 απόφαση της 
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Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α: 7 Η1ΦΩΕ5-∆∆Χ )     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 :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου καταψηφίζει 
όµως τον τρόπο εκτέλεσης του. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή   –Κωνσταντάκης Άγγελος  -
Μοσχονάς Αλέξανδρος –Ανουσάκης Νικόλαος- Κουρκουµέλης Ηλίας . 

                   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.  29332-29333/21-09-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 17978/8-06-2017  Τεχνική 
Περιγραφή Εργασιών  Υπαλλήλου   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. την   µε αρίθµ. 616/21-08-2017  πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7333.14 µε 

τίτλο : «Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου στην Τ.Κ Νυφίου» 

                                            
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 3.716,28  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7333. 14 του Προϋπολογισµού του 

έτους 2017  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου 
στην Τ.Κ Νυφίου». 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου στην Τ.Κ Νυφίου» όπως 

περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  17978/8-06-2017   Τεχνικής Περιγραφής του Υπαλλήλου της 
∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον κ. Αλέξανδρο  Κουλουµπή (Οικοδοµικές 
& Χωµατουργικές Εργασίες) που εδρεύει  στον Αγκώνα Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   118254632  ο οποίος 
προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 29332/21-09-2017  συνολικού ποσού 3.690,00 € 
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 της  µε  αρίθ. πρωτ.  
17978/8-06-2017  Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών  του Υπαλλήλου  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 

                                                                                                                   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                      
                                                                                                                     Γκισγκίνης Νικόλαος                                        
                                                                                                                    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                      
                                                                                                                Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                         
                                                                                                                  Μοσχονάς Αλέξανδρος   
   Σοφία Γαρµπή   
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


