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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  29ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  21η  Σεπτεµβρίου   2018 ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  21 η  Σεπτεµβρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα 13:30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  24757/ 14-09-2018   έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε     (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                    ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                
2.  Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                                        
3.  Μιχαλάτος Θεόφιλος    (αποχώρησε   στην  278/2018  έως τέλος )                                                                                                                                                                     
4.  Μινέτος ∆ιονύσιος  ( αναπληρωµατικό Μέλος)  
5. Παπαδάτος Νικόλαος  (αποχώρησε   στην  273/2018  έως τέλος )                                                                                                                                                 
6. Κουρκουµέλης Ηλίας  (προσήλθε  στην 273/2018 έως τέλος)                                                                              
7.Παπαναστασάτος Γεράσιµος (προσήλθε από την 273/2018 έως τέλος)                                                                                                                         
8.  Νικόλαος Γκισγκίνης (προσήλθε  στην 274/2018 έως τέλος) 
   ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    270 / 2018                                                                                     Α∆Α: 69Ι2ΩΕ5-ΥΞΛ 
 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    που 
εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας 
διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που 
εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του 
∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση του    παρακάτω θέµατος     εκτός ηµερήσιας διάταξης µε θέµα:  
1. Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 11-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και διενέργεια επαναληπτικής 
ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου 
« Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων» 
2.Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
στον Οικισµό Καρδακάτων». 
3.Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίων στην βίλα Αντύπα- ∆ιαµόρφωση 
εξωτερικών χώρων»΄ 
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν       προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Παπαδάτος Νικόλαος   –Κωνσταντάκης Άγγελος     -     
Μιχαλάτος Θεόφιλος και Μινέτος ∆ιονύσιος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
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                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  πέντε (5) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  τα παρακάτω θέµατα    εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και λήψη 
απόφασης .   
1. Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 11-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και διενέργεια επαναληπτικής 
ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου 
« Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων» 
2.Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
στον Οικισµό Καρδακάτων». 
3.Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίων στην βίλα Αντύπα- ∆ιαµόρφωση 
εξωτερικών χώρων» 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    271 / 2018                                                               Α∆Α: ΨΨΞ6ΩΕ5-ΨΛ7 
ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 11-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και διενέργεια 
επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση 
δηµόσιας σύµβασης του έργου « Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων» 
                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το      1 ο θέµα  
εκτός   ηµερήσιας διάταξης :  Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 11-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και διενέργεια 
επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας 
σύµβασης του έργου « Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων»,(όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την   270 /2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με  το µε αριθ. πρωτ. 24409/12-09-2018 έγγραφό µας  προς τον Εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων κ.  Βρυώνη Σπυριδώνα    
του κοινοποιήσαµε   προς αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 11-09-2018  ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις του 
άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε την οποία κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου 
«Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων»  . Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου  µας ,ο  Εργολήπτης ∆ηµοσίων 
Έργων κ.  Βρυώνης Σπυριδώνας  µε  την αριθ. πρωτ. 25436/20-09-2018 Βεβαίωση  του δεν αποδέχεται το αποτέλεσµα 
της κλήρωσης  εκτέλεσης  του εν λόγω έργου . 
Μετά τα παραπάνω και σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του 
Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών , ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την 
αναίρεση του από  11-09-2018 αποτελέσµατος της από 11-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και την διενέργεια 
επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας 
σύµβασης του έργου « Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων» και β) την αποδέσµευση συµµετοχής του Εργολήπτη 
∆ηµοσίων Έργων κ.  Βρυώνη Σπυριδώνα    από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2018.   

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Παπαδάτος Νικόλαος   –Κωνσταντάκης Άγγελος                  Μιχαλάτος 
Θεόφιλος και Μινέτος ∆ιονύσιος. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- τις διατάξεις του άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 
- την 263/7-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Υποδοµών 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  30.7331.07 του προϋπολογισµού  2018  του ∆ήµου πίστωση 6.000,00  ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 24052/7-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 11-09-2018 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 24409/12-09-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή του αποτελέσµατος της 
κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
και το µε αρίθµ. πρωτ. 25436/20-09-2018 απαντητικό έγγραφο µη αποδοχής της σύµβασης του προσωρινού αναδόχου: 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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α) Την αναίρεση του από  11-09-2018 αποτελέσµατος της από 11-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης κλήρωση στο 
Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας 
ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου « Πλακόστρωση Πλατείας ∆αµουλιανάτων» και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής του Εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων κ.  Βρυώνη Σπυριδώνα    από τον συγκεκριµένο 
κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2018.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  272/ 2018                                                                                       Α∆Α: 7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 2ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας  διάταξης(,(όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την   270 /2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:  69Ι2ΩΕ5-ΥΞΛ    )  Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών 
δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων». 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 24879/17-09-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
                              
 
Αργοστόλι,  14-09-18 
 
Αριθ. Πρωτ.: 24879/17-09-2018  

Ταχ. ∆/νση       
                        
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνο       
FAX                

: Λ. Βεργωτή 160  
  Αργοστόλι – 281 00 
: Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
   
: 26710 22725  
: 26710 22572                                                                                                                       

ΠΡΟΣ :  
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

Οικονοµική Επιτροπή 

∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
1. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς 
    κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη 
 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τ.Κ Θηναίας 

    

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τί τλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ»  

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθµ. 134/2018 Απόφαση ∆.Σ. περί αποδοχής της µελέτης και καθορισµού τρόπου ανάθεσης του έργου του θέµατος 

  

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, την εισήγηση της υπηρεσίας µας και παρακαλούµε για την κατάρτιση των 
όρων δηµοπράτησης και την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ». 

Επίσης σας επισηµαίνουµε την ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   

 

 

 

Συνηµµένα: 

 

1) Η από 14-09-2018  εισήγηση της ∆.Τ.Υ.  
2) Σχέδιο προκήρυξης  
3) Σχέδιο διακήρυξης  
4) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
5) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
6) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
7) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
 

  
 
 
 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΘΕΜΑ:  
 

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
       Με την υπ’ αρίθµ.134/2018 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρ. 31/2018 του ανωτέρω έργου, ως 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας, που αφορά το έργο  
 ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ ¨ 
       Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 48.833,73€ (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει κυρίως εργασίες κατασκευής τοιχίου 
αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων Τ.Κ Θηναίας µήκους 22µ περίπου και κυµαινόµενου ύψους από 0 εκ έως 5µ περίπου 
και υπάγεται στη κατηγορία έργων ¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ¨. 

Επίσης µε την 134 /2018  Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η συνοπτική  δηµοπρασία 
(άρθρο  117 του Ν.4412/2016).   

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α 30.7326.04 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 [ πιστώσεις  ΑΠΕ]. 

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

 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την 
έγκριση των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ» προϋπολογισµού  48.833,73€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  

 
Συνηµµένα: 

 

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

  
 
 
 

Αργοστόλι,   14-09-2018 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Χ.Ρουχωτάς Τ.Ε 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ   (CPV:  45233142-6) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
Κ.Α.Ε. 30.7326.04 
Π.Υ. 10.000,00 Ευρώ από Πιστώσεις Α.Π.Ε 
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∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   AA NN OO II KK TT OO YY   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  
ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

  

 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

 
∆∆ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 
 
 

 συνοπτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 
 

                     «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ» 
 

Εκτιµώµενης αξίας  39.382,04 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:  
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

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

2671360154 (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 
26710 27985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Telefax : 26710 22572 
E-mail : kpefani@kefallonia.gov.gr (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 

texnikes1@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Πληροφορίες:  : κ. Χ.Ρουχωτάς (2671023389) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς  
1.4 Προϊστάµενη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
1.5 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 

 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την ……/……./2018 (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί 
για το σκοπό αυτό. 

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

Ιθάκης. 
 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, 
υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε 
οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να 
δηλώσουν άµεσα,  στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα 
διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-
2016) , 
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ι) η τεχνική µελέτη, 
ια) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των 
ανωτέρω και 
ιβ) οι αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου (πχ. περιβαλλοντική αδειοδότηση κτλ) 
 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της σύµβασης στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.kefallonia.gov.gr).  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το σύνολο των τευχών και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα 
αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας 
και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.    

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε 
δαπάνες και φροντίδα τους. 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ....../....../.......... (11 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή) η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
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συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 
……/………/……..(4 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή) 
 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή 
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του  

………………………………………………………………….. 
για το έργο :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ»  

µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την ……/……/……. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το 
διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή 
ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-
mail).  
 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό 
επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 3.2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του 
άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4.1 της παρούσας. 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσµη υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 
συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις 
απορρίπτει ως µη κανονικές.. 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
3.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύµβασης- 
Ενστάσεις 
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 
της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 
και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  για να 
διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σηµειώνεται ότι, τόσο στο 
πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 
µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου 
της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
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β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και 
κατηγορία του και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, 
όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών 
συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο 
και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται 
στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης. 
 

Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση 
προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και αποτελεί 
µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας την ίδια 
ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι 
δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται 
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 
επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται 
εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον 
έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
στ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους 
εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια 
αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και 
επόµενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του που 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε 
το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η 
οποία το εγκρίνει.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο επί αποδείξει. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
η) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

 
4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα 
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως 
άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 

1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
2. αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
3. αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
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απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 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, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη λήψη απόφασης, 
είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας. 
 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 
του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 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. 
 
Στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται, µε την ίδια απόφαση, 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.           
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε 
την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
4.3 Ενστάσεις 
 
4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε 
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
4.3.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του 
παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.  
 
4.3.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 
υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 
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4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση 
ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήµατα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που 
έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 
1. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- 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», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 
(Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
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- της µε αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που 
αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης», 
- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
 

 
7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 
 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

7.4 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς 
στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από την Κ.Α.Ε. 30.7326.04 του Π.Υ ∆ήµου Κεφαλλονιάς από πιστώσεις ΑΠΕ ύψους 

10.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.  
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και 
της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 
2235).   

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η 

πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να 
συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης και της 
οικονοµικής τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των 
άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Απόφαση υπ. αριθ.  …............................ (Α∆Α:…………) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 201..... . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ».  
 
  
11.1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 
 

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 48.833,73 Ευρώ και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  29.021,40 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  5.223,85 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους 
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

 

  5.136,79 € 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές σύµφωνα 
µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 
                   0 € 

Φ.Π.Α. 24 %        9.451.69 € 
 
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016. 
 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΙΑΣ.  (NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων Τ.Κ  Θηναίας µήκους 
22µ περίπου και κυµαινόµενου ύψους από 0 εκ έως 5µ περίπου, και υπάγεται στην κατηγορία των έργων 
¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ¨ 

  
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων  δεν πρέπει να µεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. 
∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  

• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.  

• ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. 
Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη 
της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον 
δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του 
φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οοµάδες εργασιών, οι οποίες 
συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο 
τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι 
οµάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης. Η Προϊσταµένη Αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση να µεταθέσει την ηµεροµηνία έναρξης της 
προθεσµίας για ειδικούς λόγους (πχ. αποφυγή οχλήσεων κατά την αιχµή της τουριστικής περιόδου). 
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Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1   Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του 

άρθρου  117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.. 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  
  
13.4  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 
τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  
 
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 788 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. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου δηλαδή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς προς τον οποίο 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 διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών,  

 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.  

 
15.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι ...................., 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. 

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του Τεχνικού 

Συµβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις 
περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 
εγγυήσεως. 

 
15.5  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 
16.2 ∆εν προβλέπεται  η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, 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 χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της 
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου 
κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.2 της 
παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .  
 
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας στην παρούσα σύµβαση. 
 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 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. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα και µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
 
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα  λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ……………, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.µ.  
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι 
τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε 
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες,  πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων.  
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 
4412/2016, για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 της παρούσας. 
3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται 

από τη συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του 
άρθρου 22 της παρούσας. 

 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
  

21.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας << Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ Α1 τάξη και άνω>> 

και που είναι εγκατεστηµένα: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 

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

 
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης., 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 

(ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 

περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης 
οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε µέλος της 
ένωσης.  
22.Α. Λόγοι αποκλεισµού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών 
φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αµετάκλητη 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), 
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  αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, αφορά  τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά  τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, 
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 
22.A.3  Για την ανάθεση της παρούσας σύµβασης εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2 
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης προσφέρων σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    
(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
δ) 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, 
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων 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 ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν ο οικονοµικός φορέας 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 ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε αµφιβολία την 
ακεραιότητά του. 
 
22.Α.5.  Για την παρούσα σύµβαση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 
(εθνικός λόγος αποκλεισµού) 
 
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.  
 
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 
η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις 
περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 
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22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α 
και 22.Α.4  µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. 
Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
 
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο 
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
22.Α.9. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 
ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης . 
 
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆)  
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονοµικοί φορείς να 
είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα 
Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
 
22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.5 της παρούσας. 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 
4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 
 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.6 της παρούσας. 
 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση. 
 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των 
οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού 
κατά τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 
4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες 
ικανότητες. 
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την 
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι  για την 
εκτέλεση της σύµβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση 
ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική 
και επαγγελµατική ικανότητα).  
 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή 
τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν 
όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, 
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή 
για τη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( 
ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆) την 
πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το δικό του ΤΕΥ∆ και το  ΤΕΥ∆ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει 
µαζί µε το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆  κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
 
23. 2 . ∆ικαιολογητικά  (Αποδεικτικά µέσα) 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, 
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 
παρούσας. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση 
αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του 
άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1, 2, 2α 
και 4  του άρθρου 22 Α.  

 
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 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆). 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
 
23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.   
 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει  
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - 
µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
(φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα) σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.  
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
είναι  
- φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον οικονοµικό φορέα 
και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα 
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υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν 
τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 
- ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενηµερότητα 
καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το 
προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί µόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα 
στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε.   Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν αποτελούν 
απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας  των φυσικών προσώπων που 
στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν 
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 
υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
(ββ) για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς.  
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα 
το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η.,  σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η µη αναστολή των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, αποδεικνύεται µέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.  
 
(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 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.  
Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.  
 
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.  
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι 
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, 
ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 
 
(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση 
 
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 
22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην  Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας 
<<Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ>> ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στις παραπάνω κατηγορίες έργων (βλ. άρθρα 
105 και 106 του Ν.3669/08). 
   
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις 
και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
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(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή 
σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 

 
23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµικη επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών που περιέχει  (για τις 

εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων από την αντίστοιχη βεβαίωση 
εγγραφής)  

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, µε την 
υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ 
(Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  
 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων απαιτήσεων 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να 
προσκοµίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 
4412/2016 , ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της µη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου 
εργολαβικών συµβάσεων: 

• µε την υποβολή ενηµερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
• µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόµενης από πίνακα όλων των 

υπό εκτέλεση έργων (είτε ως µεµονοµένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) 
και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενηµέροτητα πτυχίου κατά τις κείµενες διατάξεις  

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 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, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από 
οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
 
23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆  
 
Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών που περιέχει (για τις 

εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων από την αντίστοιχη βεβαίωση 
εγγραφής) 

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.∆ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, µε την 
υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ 
(Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016  ανάλογα µε την τιθέµενη στο 
άρθρο 22.∆ απαίτηση. 
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Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων απαιτήσεων τεχνικής 
και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 22.∆, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται  
ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 
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, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος 
άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα 
από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του 

άρθρου 22.Ε 
 
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση. 
 
23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου υποβάλλονται στον φάκελο “∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου τα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο,  
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης 
της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού, µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωµένου, από 
δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

23.9. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων 
 
(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 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  υποβάλλουν 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) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενηµερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών: 
- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασµα 
ποινικού µητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενηµερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 
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- τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την 
προϋπόθεση όµως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόµενες περιπτώσεις) από την Ενηµερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού του άρθρου 22. Α.4. (θ). 
- το πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών του άρθρου 23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν 
ισχύ. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι 
ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου, 
ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας εµπειρίας) του 
άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα 
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την υποβολή  σχετικού συµφωνητικού των φορέων αυτών 
για τον σκοπό αυτό. 
 

 
Άρθρο 24 :  Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
  (β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 

 
24.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ) 
 
-  β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει συµπληρωµένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.   
 

Επισηµαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό 

έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του 
ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και 
αριθµητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που 

επιφέρουν αποκλεισµό), διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα 
γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική 
προσφορά.   

 
24.4   Οι προσφορές υπογράφονται  και µονογράφονται ανά φύλλο από τον  οικονοµικό φορέα ή, σε  
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονοµικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά εί τε  από όλους τους οικονοµικούς  
φορείς που αποτελούν την ένωση εί τε  από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 
κυρίου αναδόχου. 
 
25.3. Η αναθέτουσα αρχή: 
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α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους υπεργολάβους 
και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016, µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου 
που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
 
  
Άρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 165/2017 Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί αποδοχής της µελέτης του έργου. 
 
26.2 Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου, έχει 

την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου, που πηγάζουν από τη 
συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν. 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν την κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση των 

συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡ∆ΑΚΑΤΩΝ» εκτιµώµενης αξίας  39.382,04 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24% ). 

 
β) Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 
(Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την 16/10/2018 (ηµέρα ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Παπαδάτος Νικόλαος   –Κωνσταντάκης Άγγελος     
-                  Μιχαλάτος Θεόφιλος και Μινέτος ∆ιονύσιος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  134  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3) Την  αρίθ. 728/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
4) την µε αρίθµ. πρωτ. 25388/20-09-2018 Απόφαση Ανάληψης Πολυετών ∆απανών. 
 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης από την αρµόδια Υπηρεσία  
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού 
κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και  εγκρίνει  τα  τεύχη δηµοπράτησης του  
έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων». προϋπολογισµού  39.382,04 €  ( 
πλέον Φ.Π.Α 24%). 

3). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς 
(Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την 16/10/2018 (ηµέρα ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
 
4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 
α. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  

σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας. 
γ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
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5) Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του 
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία  αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    273 / 2018                                                                    Α∆Α: 72ΗΞΩΕ5-9ΟΤ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίων 
στην βίλα Αντύπα- ∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      3 ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίων στην βίλα Αντύπα- ∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων» ,(όπως 
εγκρίθηκε η συζητησή του µε την   270   /2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 69Ι2ΩΕ5-ΥΞΛ ) 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Βάσει του άρθρου 134 του Ν.4412/2016, τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε εγκεκριµένη µελέτη 
εφαρµογής:  
α) Είτε από ειδικευµένους οικονοµικούς φορείς κατά τις κείµενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής 
δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου µε οικονοµικό φορέα.  
β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία µέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44, και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση 
προσλαµβάνεται και αµείβεται από τις πιστώσεις του έργου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας 
ανάθεση λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή (πλέον Οικονοµική 
Επιτροπή). 
Ακόµη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 180 του Ν. 4412/16 στα έργα που εκτελούνται από άλλους 
φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µπορεί µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος 
προσδιορισµός των οργάνων και συµβουλίων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για τα έργα των 
φορέων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και να γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεµάτων που ρυθµίζονται µε 
τον παρόντα νόµο για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Αποφαινόµενα και 
γνωµοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές 
τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης. 
Συνεπώς, παρόλο που καταργήθηκε το άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 από τον Ν. 4412/16 µε βάση τα 
παραπάνω εξακολουθεί να είναι το αποφαινόµενο όργανο για την απευθείας ανάθεση η Οικονοµική 
Επιτροπή. 
Σύµφωνα µε αριθµ.πρωτ.23749/5-06-2018  θεωρηµένη Μελέτη (αρ. µελέτης 89/2018)  για το έργο 
«Επισκευή κτιρίων στην βίλα Αντύπα- ∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων.» η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00  ευρώ και επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ, µπορεί η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
(µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής του ανωτέρω έργου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση  7.000,00  
Ευρώ, στον ΚΑ  10.6261.17 του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου.  
Κατόπιν των ανωτέρω, 
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καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την ανάθεση κατασκευής του έργου «Επισκευή κτιρίων 
στην βίλα Αντύπα- ∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων.» σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-
Κ.Η.Σ.Κ.), βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Κουρκουµέλης Ηλίας    –Κωνσταντάκης Άγγελος   
                 Μιχαλάτος Θεόφιλος-Παπαναστατάτος Γεράσιµος  και Μινέτος ∆ιονύσιος. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- τις διατάξεις του άρθρο 9 του Π.∆. 171/87 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  10.6261.17του προϋπολογισµού  2018  του ∆ήµου πίστωση 7.000,00  
ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ 25063 /18-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την  αρίθ. 89/2018     θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έργο «Επισκευή κτιρίων στην βίλα Αντύπα- ∆ιαµόρφωση 
εξωτερικών χώρων.» µε  εκτιµώµενη  αξία της σύµβασης να  ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00  ευρώ  
µε Φ.Π.Α 24%. 
2. Εγκρίνει την ανάθεση κατασκευής του έργου  «Επισκευή κτιρίων στην βίλα Αντύπα- ∆ιαµόρφωση 
εξωτερικών χώρων» σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική 
κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.), για την οποία έχει εγγραφεί 
πίστωση 7.000,00  ευρώ, στον ΚΑ 10.6261.17  του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  274  / 2018 Α∆Α: 67 Α4ΩΕ5-Ω77 
ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της µε αριθ. πρωτ. 22959/2018  αίτηση της υπαλλήλου   
Βασιλικής Αντζουλάτου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  στην συνέχεια  της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης «Συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί της µε αριθ. πρωτ. 22959/2018  αίτηση της υπαλλήλου   Βασιλικής Αντζουλάτου.»θέτει υπόψη της 
Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ. 23747 /5-09-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. 
Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

              Στις 20 Μαρτίου 2014 συζητήθηκε στο  Μονοµελές Εφετείο Πατρών η από 15-4-2013 έφεση του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ της Βασιλικής Αντζουλάτου και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 54/2012 οριστικής απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η αγωγή της πρώην υπαλλήλου 
προερχοµένη από τον τέως ∆ήµο Σάµης  και συγκεκριµένα το ∆ικαστήριο αναγνώρισε ότι συνδέεται µε τον 
εναγόµενο ∆ήµο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ως διοικητική υπάλληλος. 
 Μετά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης στο ∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο εκδόθηκε η µε αριθ. 144/2015 
απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών µε την οποία έγινε δεκτή τυπικά η έφεση του ∆ήµου και 
απορρίφθηκε αυτή κατ’ ουσίαν. 
        Ακολούθως η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε την µε αριθ. 157/2016  απόφαση  της  αποφάσισε  την  
άσκηση  αναίρεσης  κατά  της ως  
άνω αναφερόµενης υπ’ αριθ. 144/2015 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών και κατατέθηκε σχετικά η 
από 23-06-2016 αίτηση αναίρεσης, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί και δεν έχει οριστεί δικάσιµος. 
            Με την από 28-08-2018 (αρ. πρωτ. 22959/2018) αίτηση της η κ. Βασιλική Αντζουλάτου ζητά να εξεταστεί η 
δυνατότητα παραίτησης του ∆ήµου από το παραπάνω δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης που εκκρεµεί 
καταθέτοντας παράλληλα δήλωση σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση παραίτησης του ∆ήµου παραιτείται ρητά 
και ανεπιφύλακτα και η ίδια από κάθε αξίωση της κατά του ∆ήµου, η οποία έχει τυχόν γεννηθεί στο χρονικό 
διάστηµα µέχρι την νόµιµη ανάληψη Υπηρεσίας σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 54/2012 απόφασης του Μονοµελούς  
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και η οποία αξίωση της θα µπορούσε να αφορά αποδοχές, επιδόµατα, 
αποζηµιώσεις, χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κ.λ.π.  ∆ηλώνει τέλος ότι δεν έχει ασκήσει καµία 
σχετική αγωγή κατά του ∆ήµου και δεν πρόκειται να ασκήσει στο µέλλον.  
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            Όπως είναι γνωστό µέχρι πρότινος σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. ιδ΄ του Ν.3852/2010 η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου, η οποία έχει την αρµοδιότητα για τη λήψη απόφασης άσκησης όλων των ενδίκων µέσων, 
δεν είχε τη δυνατότητα παραίτησης από την άσκηση των ενδίκων µέσων προκειµένου για µισθολογικές 
απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και γενικά µισθολογικών παροχών ενώ 
σύµφωνα µε αυστηρές οδηγίες-εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών η µη εξάντληση των ενδίκων µέσων στις 
εργατικές διαφορές που αφορούσαν µετατροπή συµβάσεων εργασίας από ορισµένου χρόνου σε αορίστου 
παρείχε  τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία των άρθρων 233 εποµ. του Ν. 3852/2010 περί 
πειθαρχικής ευθύνης αιρετών. Πλην όµως µε το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) καταργήθηκε η 
υποχρέωση των ΟΤΑ για εξάντληση των ενδίκων µέσων σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών αλλά και η 
απαγόρευση παραίτησης από αυτά.  
           Επισηµαίνεται ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις που ο ∆ήµος µας είχε συζητήσει αιτήσεις αναίρεσης κατά 
αποφάσεων τακτοποίησης υπαλλήλων, στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόµενης υποχρέωσης των ΟΤΑ, η αίτηση 
δεν είχε ευδοκιµήσει µε αποτέλεσµα την απόρριψη αυτής.  
Επιπλέον εν προκειµένω, η τυχόν διεκδίκηση από την αιτούσα αποδοχών για το διάστηµα από την έκδοση της 
αρχικής δικαστικής απόφασης µέχρι τη νόµιµη ανάληψη υπηρεσίας θα επιβαρύνει, σε περίπτωση ευδοκίµησης, 
υπέρµετρα τα οικονοµικά του ∆ήµου ενώ η ρητή δήλωση της αιτούσας περί ανεπιφύλακτης παραίτησης από τη 
διεκδίκηση χρηµατικών αξιώσεων αξιολογείται κατά την άποψη µου ως συµφέρουσα για το ∆ήµο µας µε 
δεδοµένο µάλιστα ότι  η εν λόγω υπηρετεί πλέον ως υπάλληλος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε σύµβαση εργασίας  
αορίστου χρόνου. 
           Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.   
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει να γίνει δεκτή η αίτηση της κ. Βασιλικής  Αντζουλάτου για όλους τους παραπάνω λόγους 
που αναφέρονται στην εισήγηση  της Νοµικής   Υπηρεσίας. 
Οι κ.κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος και Μινέτος ∆ιονύσιος ψηφίζουν να µην γίνει έφεση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να µην γίνει η έφεση και ο ∆ήµος να αποδώσει όλα όσα θα διεκδικήσει η 
εργαζόµενη. 

                      Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Κουρκουµέλης Ηλίας    –Κωνσταντάκης Άγγελος   
                 -Παπαναστατάτος Γεράσιµος. 

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
Την αριθ. 23747/ 5-09-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.  Να γίνει δεκτή  η   από 28-08-2018 (αρ. πρωτ. 22959/2018) αίτηση της η κ. Βασιλική Αντζουλάτου που ζητάει  
να εξεταστεί η δυνατότητα παραίτησης του ∆ήµου από το παραπάνω δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης που 
εκκρεµεί καταθέτοντας παράλληλα δήλωση σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση παραίτησης του ∆ήµου 
παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα και η ίδια από κάθε αξίωση της κατά του ∆ήµου, η οποία έχει τυχόν γεννηθεί 
στο χρονικό διάστηµα µέχρι την νόµιµη ανάληψη Υπηρεσίας σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 54/2012 απόφασης του 
Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και η οποία αξίωση της θα µπορούσε να αφορά αποδοχές, επιδόµατα, 
αποζηµιώσεις, χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κ.λ.π. και  δηλώνει τέλος ότι δεν έχει ασκήσει καµία 
σχετική αγωγή κατά του ∆ήµου και δεν πρόκειται να ασκήσει στο µέλλον. 
2. Εξουσιοδοτεί  , την  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Χριστοφοράτου Νίκη  όπως 
προβεί στις νόµιµες ενέργειες για την παραίτηση  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   275  / 2018                                                                       Α∆Α : 7Τ∆5ΩΕ5-Λ46 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης .εκµίσθωσης δύο ισογείων καταστηµάτων  στο κτίριο Β 
(δηµοτικό ακίνητο ) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία 
εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, 
προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης .εκµίσθωσης δύο ισογείων 
καταστηµάτων  στο κτίριο Β (δηµοτικό ακίνητο ) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου .» θέτει 
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υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 25043 /18-09-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της 
Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω :   
  Με την µε αριθµό 73/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η 
εκµίσθωση δύο ισόγειων καταστηµάτων επιφάνειας 52,50 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο 
Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε τη διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού και 
τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. 
Σε συνέχεια αυτής η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται όπως παρακάτω: 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

 
 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 73/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισµό α) ένα ισόγειο 
ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Ληξουρίου µε πρόσοψη στην κεντρική πλατεία και β) ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο –Ι2-επιφάνειας 52,50 
τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο. 
   Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις…………….2018, ηµέρα………… Η 
κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά 
και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα …….. π.µ. έως …… π.µ. και η 
υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα ξεκινήσει στις ……. π.µ. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄ αυτήν 
πλειοδότης. 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Περί της συνεχίσεως αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή, η 
απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους 
µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε 
πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους 
και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Άρθρο 1 
             Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από 
την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η 
σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του 
µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως.  
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της 
µίσθωσης κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει 
από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει 
σχετικά τον εκµισθωτή αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο 
των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. 
 

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για χρήσεις που προβλέπονται από 
την οικοδοµική άδεια των καταστηµάτων (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ.α.). 
Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή 
εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε 
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υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η αναµίσθωση και η µεταβίβαση της µισθωτικής 
σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 
 

Άρθρο 3 
     Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται για το κατάστηµα υπό στοιχείο -Ι1- το ποσό των 
550,00 ευρώ µηνιαίως και για το κατάστηµα υπό στοιχείο -Ι2-το ποσό των 350,00 ευρώ µηνιαίως 
(σύµφωνα µε το µε αριθ. 3/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Η 
πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. 
Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 
ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως και 
από το δεύτερο έτος της µίσθωσης αυξανόµενο σε ποσοστό 1%. 
  

Άρθρο 4 
    Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο 
εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 
σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό 
να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς, 
υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων ενός έτους ήτοι 660,00 ευρώ για το υπό στοιχείο -
Ι1- ακίνητο και 420,00 ευρώ για το υπό στοιχείο -Ι2- ακίνητο. 
Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής 
υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα 
στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης 
υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση 
µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο 
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) 
βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει 
να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους.  
 

Άρθρο 5 
    Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της 
δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το 
γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 
           

Άρθρο 6 
  Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του, εντός προθεσµίας 
10 ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή, να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος 
υπολογιζόµενο για ένα έτος.   
 Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα τους επιστραφεί επίσης µετά την έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης της 
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή. 
  Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή αν ο πλειοδότης 
αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η 
εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε, 
αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωσή 
τους.  
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Ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας υπό του αρµοδίου οργάνου του δήµου ή της διοικητικής αρχής.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν: α) το 
αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος 
αποτελέσµατος ή σφάλµατος σε σχέση µε τη διενέργεια της δηµοπρασίας και β) µετά την κατακύρωση 
της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά 
καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την 
υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή του ενώ ως ελάχιστον όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό 
δυνάµενο να µειωθεί δι΄ αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου. 
 

Άρθρο 7 
    Το µίσθιο θα  παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής 
σύµβασης οπότε και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η 
πραγµατική κατάσταση του ακινήτου.  
Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά 
προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 
 

Άρθρο 8 
     Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο 
Παραλαβής, στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το 
µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική 
πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των πραγµάτων 
στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν 
προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) 
πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου. 
 

Άρθρο 9 
    Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή, ενώ για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την 
καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα 
αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της 
εγγυητικής θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρησή του από το µίσθιο, την παράδοση 
του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την εξόφληση όλων των 
µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει 
σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. 
Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη 
από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.                
      

Άρθρο 10 
     Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 
συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε 
συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός, 
προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Υποχρεούται επίσης να 
κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, 
καθαριότητας και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα 
αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. 
Ο δε ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση  ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε τυχόν 



 

 

936 

δουλείας επί αυτού, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της 
µίσθωσης.  

 
Άρθρο 11 

     Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην 
τοποθέτηση παροχών κοινής ωφελείας (ρεύµα, νερό, κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη 
γνωστοποίηση των µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης 
φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής 
απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και 
επιµέλειά του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης 
ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµά του.  
 

Άρθρο 12 
    Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε 
δουλείας επί αυτού ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη 
λύση της µίσθωσης.  
 

Άρθρο 13 
    Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και 
κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
 

Άρθρο 14 
    Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 
σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του 
∆ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
 

Άρθρο 15 
 Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως 
κατωτέρω:   
1) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής 
Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στην κεντρική πλατεία (τιµή εκκίνησης: 550,00 ευρώ) 
2) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής 
Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο (τιµή εκκίνησης: 350,00 ευρώ). 
 

Άρθρο 16 
    Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή 
της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος 
Κεφαλλονιάς. 
 

Άρθρο 17 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Οτιδήποτε 
δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη συµπληρώνεται από τον Π∆ 270/2981. 
 
 Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Αργοστόλι 18-09-2018 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ» 

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

Εκ της Νοµικής Υπηρεσίας 
Η Προϊσταµένη 

 
Νίκη Χριστοφοράτου 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού , δηµόσιου, 
πλειοδοτικού  διαγωνισµού    εκµίσθωσης δύο ισογείων καταστηµάτων  στο κτίριο Β (δηµοτικό 
ακίνητο ) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου και ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού να 
οριστεί η 12η  Οκτωβρίου 2018 ηµέρα  Παρασκευή. 

        Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης 
                    ‘Άγγελος –  Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την   µε αριθ. 73 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4)Την µε αριθ. Πρωτ.  25043 /18-09-2018  εισήγηση   της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους δηµοπράτησης του φανερού ,προφορικού , 
δηµόσιου, πλειοδοτικού  διαγωνισµού   εκµίσθωσης δύο ισόγειων καταστηµάτων επιφανείας 52,50 
τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου  και αναλυτικά : 
α) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής 
Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στην κεντρική πλατεία και  
β) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής 
Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο. 
2.Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής. Η διάρκεια της θα αρχίζει από την υπογραφή του 
ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή 
παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της 
µισθώσεως. 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται για το κατάστηµα υπό στοιχείο Ι1 το ποσό των 550,00 ευρώ 
µηνιαίως και για το κατάστηµα υπό στοιχείο Ι2 το ποσό των 350,00 ευρώ µηνιαίως (σύµφωνα µε το µε 
αριθ. 3/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Η πρώτη προσφορά 
πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε 
προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ.  

4. Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως 
κατωτέρω:   
α) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχείο -Ι1-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής 
Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στην κεντρική πλατεία (τιµή εκκίνησης: 550,00 ευρώ) 
β) Ισόγειο ακίνητο µε στοιχέιο –Ι2-επιφάνειας 52,50 τ.µ. ευρισκόµενο στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής 
Αγοράς Ληξουρίου µε πρόσοψη στο ∆ηµοτικό Θέατρο (τιµή εκκίνησης: 350,00 ευρώ). 
5. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις 12 -10- 2018, ηµέρα Παρασκευή   . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα 
γίνεται από ώρα 9:00 έως 9:30 π.µ. ενώ η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
6. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος 
Αλέξανδρος Παρίσης. 
7. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα  . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο 
τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
8. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  
Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   276  / 2018                                                                    Α∆Α: ΨΗΝΘΩΕ5-∆∆Ν 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου στην θέση  «Αγιος Θωµάς» Τοπικής Κοινότητας 
Καραβάδου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία 
εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, 
προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου στην θέση  «Αγιος 
Θωµάς» Τοπικής Κοινότητας Καραβάδου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 25053 
/18-09-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης 
Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω :   
    
 Με την µε αριθµό 228/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς 
αποφασίστηκε η εκµίσθωση ενός ισόγειου καταστήµατος επιφανείας 51,86 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση 
«Άγιος Θωµάς» Τ.Κ. Καραβάδου ∆.Ε. Λειβαθούς. Στο κατάστηµα έχει κατασκευασθεί στεγασµένος 
χώρος (µπαρ-µπουφές) επιφανείας 6,15 τ.µ. και στέγαστρο 9,31 τ.µ. ενώ υπάρχει και διαµορφωµένος 
χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων επιφανείας 46,21 τ.µ. µε τη διαδικασία του δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. 
Σε συνέχεια αυτής η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται όπως παρακάτω: 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

 
 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 228/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισµό ένα ισόγειο 
κατάστηµα επιφανείας 51,86 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Θωµάς» Τ.Κ. Καραβάδου ∆.Ε. 
Λειβαθούς. Στο κατάστηµα έχει κατασκευασθεί στεγασµένος χώρος (µπαρ-µπουφές) επιφανείας 6,15 
τ.µ. και στέγαστρο 9,31 τ.µ. ενώ υπάρχει και διαµορφωµένος χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων 
επιφανείας 46,21 τ.µ. 
   Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις…………….2018, ηµέρα………… Η 
κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά 
και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα …….. π.µ. έως …… π.µ. και η 
υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα ξεκινήσει στις ……. π.µ. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄ αυτήν 
πλειοδότης. 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Περί της συνεχίσεως αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή, η 
απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους 
µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε 
πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους 
και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Άρθρο 1 
             Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από 
την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η 
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σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του 
µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως.  
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της 
µίσθωσης κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει 
από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει 
σχετικά τον εκµισθωτή αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο 
των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. 
 

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. 
Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν 
µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση 
ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η αναµίσθωση και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης 
χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 
 

Άρθρο 3 
     Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ µηνιαίως 
(σύµφωνα µε το µε αριθ. 7/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Η 
πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. 
Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 
ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως 
σύµφωνα µε το ύψος του τιµαρίθµου. 
  

Άρθρο 4 
    Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο 
εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 
σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό 
να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς, 
υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων ενός έτους ήτοι 960,00 ευρώ. 
Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής 
υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα 
στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης 
υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση 
µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο 
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση 
µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει 
να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους.  

Άρθρο 5 
    Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της 
δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το 
γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 
           

Άρθρο 6 
  Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του, εντός προθεσµίας 
10 ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή, να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή 
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καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος 
υπολογιζόµενο για ένα έτος.   
 Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα τους επιστραφεί επίσης µετά την έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης της 
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή. 
  Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή αν ο πλειοδότης αρνηθεί 
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική 
επιστολή που έχει κατατεθεί. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο 
πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωσή τους.  
Ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας υπό του αρµοδίου οργάνου του δήµου ή της διοικητικής αρχής.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν: α) το 
αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος 
αποτελέσµατος ή σφάλµατος σε σχέση µε τη διενέργεια της δηµοπρασίας και β) µετά την κατακύρωση 
της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά 
καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για την 
υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή του ενώ ως ελάχιστον όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό 
δυνάµενο να µειωθεί δι΄ αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου. 
 

Άρθρο 7 
    Το µίσθιο θα  παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής 
σύµβασης οπότε και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η 
πραγµατική κατάσταση του ακινήτου.  
Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά 
προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 
 

Άρθρο 8 
     Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο 
Παραλαβής, στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το 
µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική 
πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των πραγµάτων 
στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν 
προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) 
πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου. 
 

Άρθρο 9 
    Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή, ενώ για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την 
καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα 
αλλά σε περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής 
θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρησή του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, 
την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την 
τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ 
του εκµισθωτή. 
Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως 
υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού 
µέσου.                
      

Άρθρο 10 
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     Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 
συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε 
συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός, 
προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Υποχρεούται επίσης να 
κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, 
καθαριότητας και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα 
αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. 
Ο δε ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση  ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε τυχόν 
δουλείας επί αυτού, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της 
µίσθωσης.  

 
Άρθρο 11 

     Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην 
τοποθέτηση παροχών κοινής ωφελείας (ρεύµα, νερό, κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη 
γνωστοποίηση των µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης 
φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής 
απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και 
επιµέλειά του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης 
ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµά του.  
 

Άρθρο 12 
    Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε 
δουλείας επί αυτού ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη 
λύση της µίσθωσης.  
 

Άρθρο 13 
    Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και 
κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
 

Άρθρο 14 
    Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 
σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του 
∆ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
 

Άρθρο 15 
  

    Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή 
της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος 
Κεφαλλονιάς. 
 

Άρθρο 16 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Οτιδήποτε 
δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη συµπληρώνεται από τον Π∆ 270/2981. 
 
 Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Εκ της Νοµικής Υπηρεσίας 
Η Προϊσταµένη 

 
Νίκη Χριστοφοράτου 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού, προφορικού, 
δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου στην θέση  «Αγιος Θωµάς» 
Τοπικής Κοινότητας Καραβάδου. και ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού να οριστεί η 12η  
Οκτωβρίου  2018 ηµέρα Παρασκευή. 

       Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης   ‘Άγγελος –  
Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την   µε αριθ. 228 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4)Την µε αριθ. Πρωτ.  25053 /18-09-2018  εισήγηση   της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους δηµοπράτησης του φανερού, προφορικού, 
δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου στην θέση  «Αγιος Θωµάς» 
Τοπικής Κοινότητας Καραβάδου.» και αναλυτικά : 
Στο κατάστηµα έχει κατασκευασθεί στεγασµένος χώρος (µπαρ-µπουφές) επιφανείας 6,15 τ.µ. και 
στέγαστρο 9,31 τ.µ. ενώ υπάρχει και διαµορφωµένος χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων 
επιφανείας 46,21 τ.µ.2. 
2.  Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από την 
υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η 
σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του 
µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως.  
 

3.    Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των οκτακόσιων (800,00) ευρώ µηνιαίως 
(σύµφωνα µε το µε αριθ. 7/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Η 
πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 50,00 ευρώ. 
Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 50,00 
ευρώ. 
4. Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 12 Οκτωβρίου 2018, ηµέρα 
Παρασκευή.  Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των 
ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 
10:15  π.µ. έως  10:45  π.µ. και η υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα ξεκινήσει στις  11:00 π.µ. 
5. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος 
Αλέξανδρος Παρίσης. 
6. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα  . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο 
τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
7. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  
Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      277   / 2018                                                              Α∆Α: ΨΡΜΕΩΕ5-ΑΧΓ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την πληρωµή 
παραβόλων έκδοσης καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων. 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  εισηγούµενη το  3ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την πληρωµή 
παραβόλων έκδοσης καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από   
17-09-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την πληρωµή παραβόλων 
έκδοσης καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού   900,00  € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη Μικελάτο     για την 
πληρωµή παραβόλων έκδοσης καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων    και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 900,00     ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Ιωάννη Μικελάτο   )             30.6699.03(714/2018  απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 12047/12-05 - 2018   έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
                          β) την  µε  αριθ. πρωτ. 714/2018  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
                          γ) το αρίθ.  289/2018 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον 
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«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 
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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.  Ιωάννη Μικελάτο        ποσού 900,00  € από τον Κ.Α 30.6699.03  για την πληρωµή 
παραβόλων έκδοσης καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Κουρκουµέλης Ηλίας    –Κωνσταντάκης Άγγελος   
                 Μιχαλάτος Θεόφιλος-Παπαναστατάτος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος  και Μινέτος ∆ιονύσιος. 
 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το 287/2018 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την   714/2018  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Ιωάννη 
Μικελάτο   συνολικού  ποσού  900,00  € από τον Κ.Α 30.6699.03  για την πληρωµή παραβόλων 
έκδοσης καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων στα φορτηγά του ∆ήµου. 
2. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
21/12/2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   278  / 2018                                                                        Α∆Α: 6Π3ΓΩΕ5-ΧΩ9 
ΘΕΜΑ : 11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 4 o θέµα  
ηµερήσιας διάταξης : «11 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  από   -09-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος Προϋπολογισµού της 
∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 
 
 

1. Μετά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Κ.Α. Εξόδων επιδότησης ενοικίου Ροµά, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.04 µε τίτλο «∆ράση για την 
κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς» και διαµορφωµένη πίστωση 42.000,00 
µε το ποσό των 6.500,00 ευρώ. 

2. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων που αφορούν την πληρωµή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος και των υπολειπόµενων πιστώσεων από τους Κ.Α. Εξόδων Π.Ο.Ε. παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την µεταβολή ως ο κατωτέρω πίνακας: 

ΚΑΕ Κατονοµασία  
∆ιαµόρφωση 

Π/Υ 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά την 

παρούσα 
µεταβολή 
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10.6211 
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 100.000,00 -30.000,00 70.000,00 

70.6211 
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 450.000,00 164.813,36 614.813,36 

00.6151.00 
∆ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια ∆ΕΗ) από την είσπραξη τελών 
και φόρων 100.000,00 20.000,00 120.000,00 

00.6151.01 ∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) ΤΑΠ _∆ΕΗ ΓΙΑ ΚΕ∆ΚΕ 60.000,00 -20.000,00 40.000,00 

30.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου χρόνου, 
Εξοδα κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 34.746,70 -4.699,12 30.047,58 

00.8112.01 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  5.376,22 -128,25 5.247,97 

10.8113.02 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για 
προµήθεια 2% 6.000,00 -2.920,97 3.079,03 

20.8113.02 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για 
προµήθεια 2% 13.000,00 -7.468,06 5.531,94 

70.8113.02 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για 
προµήθεια 2% 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 

20.8113.03 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για 
ρεύµα υπηρεσιών 210.000,00 -9.976,12 200.023,88 

10.8113.05 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - ΤΑΠ ∆ΕΗ για 
ΚΕ∆ΚΕ 15% 1.000,00 -997,04 2,96 

20.8113.05 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - ΤΑΠ ∆ΕΗ για 
ΚΕ∆ΚΕ 15% 2.000,00 -1.888,87 111,13 

70.8113.05 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - ΤΑΠ ∆ΕΗ για 
ΚΕ∆ΚΕ 15% 2.000,00 -2.000,00 0,00 

00.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 50.096,47 -662,41 49.434,06 

10.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 59.779,73 -5.508,71 54.271,02 

20.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 34.802,78 -7.785,82 27.016,96 

30.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 22.392,53 -1.929,52 20.463,01 
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70.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 90.335,40 -2.362,30 87.973,10 

00.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 62.996,77 -12.437,88 50.558,89 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 23.220,75 -214,03 23.006,72 

30.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 98.752,45 -30.673,80 68.078,65 

70.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 4.692,79 -35,46 4.657,33 

70.8117.07 Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών 200,00 -200,00 0,00 

00.8117.10 Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα παραλιών κ.λ.π.) 140.000,00 -30.000,00 110.000,00 

15.8117.48 
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 173.777,60 -7.825,00 165.952,60 

00.8131.00 Φορολογικά κ.λ.π πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 100,00 -100,00 0,00 

Σύνολα 1.755.270,19 0,00 1.755.270,19 

 
3. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων που αφορούν την απόδοση της 

µισθοδοσίας των υπαλλήλων και των αιρετών βάσει των τελευταίων µισθοδοτικών καταστάσεων 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή: 

 

ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

10.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 1.359.908,00 39.699,03 1.399.607,03 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 277.969,00 21.592,68 299.561,68 

30.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 780.083,60 -11.756,20 768.327,40 

35.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 159.960,00 -28.626,93 131.333,07 
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15.6011.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 124.320,00 968,91 125.288,91 

40.6011.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 173.980,00 1.668,82 175.648,82 

10.6021.00 

Τακτικές αποδοχές διοικητικού 
προσωπικού (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά 
επιδόµατα- προσωπικό αορίστου χρόνου )  250.200,00 15.692,48 265.892,48 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 346.140,00 34.733,52 380.873,52 

30.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 382.236,00 -30.094,47 352.141,53 

35.6021.00 

"Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)" 58.200,00 1.101,36 59.301,36 

45.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 38.500,00 -5.601,77 32.898,23 

15.6021.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) αορίστου χρόνου 56.290,00 3.917,12 60.207,12 

15.6021.02 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων 61.308,00 721,80 62.029,80 

15.6021.03 
Τακτικές αποδοχές καθαριστριών 
Α΄/βάθµιας & Β΄/βάθµιας εκπ/σης 31.100,00 10.017,28 41.117,28 

00.6031.00 
Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών 
θέσεων - Ειδικοί Συµβούλοι  34.488,00 -15.828,00 18.660,00 

00.6031.01 Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών  47.220,00 -3.006,69 44.213,31 

00.6031.02 
Τακτικές αποδοχές Επιστηµονικών 
Συνεργατών 13.820,00 -13.820,00 0,00 

70.6031.05 
Πάγια Αντιµισθία ∆ικηγόρου µε σύµβαση 
Ι.∆.Αορίστου χρόνου 27.264,00 36,00 27.300,00 
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10.6051.01 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 5.459,00 2.143,05 7.602,05 

15.6051.01 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 2.403,00 221,76 2.624,76 

10.6051.05 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Κ.Σ.Κ.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 18.028,00 -1.806,82 16.221,18 

20.6051.05 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Κ.Σ.Κ.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4.461,00 -231,72 4.229,28 

30.6051.05 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Κ.Σ.Κ.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 5.619,00 -599,94 5.019,06 

10.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 146.947,76 3.230,09 150.177,85 

15.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 10.470,20 3.711,69 14.181,89 

20.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 34.140,00 -3.059,94 31.080,06 

30.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 89.797,76 1.473,04 91.270,80 

35.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 17.808,00 -802,69 17.005,31 

40.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 22.950,00 8.494,89 31.444,89 

10.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-ΕΤΕΑΕΠ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 43.325,44 4.251,99 47.577,43 

15.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-ΕΤΕΑΕΠ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 3.692,72 121,20 3.813,92 

20.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-ΕΤΕΑΕΠ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 8.832,00 733,21 9.565,21 
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30.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-ΕΤΕΑΕΠ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 24.124,53 146,94 24.271,47 

35.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-ΕΤΕΑΕΠ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 4.950,00 -848,60 4.101,40 

40.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-ΕΤΕΑΕΠ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 5.480,00 334,96 5.814,96 

10.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  64.860,00 3.824,82 68.684,82 

20.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  98.555,00 12.139,06 110.694,06 

30.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  103.200,00 -7.096,11 96.103,89 

45.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  10.380,00 -1.260,33 9.119,67 

15.6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 39.426,00 4.831,64 44.257,64 

35.6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 15.440,00 489,41 15.929,41 

70.6053.03 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων - εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 4.877,00 4,36 4.881,36 

00.6053.14 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 16.550,00 -12.065,10 4.484,90 

00.6053.15 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 
3,5%) 4.494,00 -3.357,56 1.136,44 

70.6053.15 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 
3,5%) 955,00 0,56 955,56 

70.6054.03 

Εργοδοτικές εισφορές Αποδοχές 
µαθητευόµενων Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία 
Ι.Ε.Κ.) 965,00 184,86 1.149,86 

60.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 23.663,00 -1.407,28 22.255,72 

00.6125.00 Έξοδα κίνησης Προέδρων ∆ηµ. 333.840,00 -9.893,32 323.946,68 
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∆ιαµερισµάτων 

00.6126.02 

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 
παράστασης ∆ηµάρχου (Χορηγία 
∆ηµάρχου 6,67% ) 2.748,00 -10,68 2.737,32 

00.6126.04 

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 
παράστασης και των λοιπών παροχών σε 
αιρετούς-(ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ 
ΤΑ∆ΚΥ-3.5%) 2.740,00 -1.662,70 1.077,30 

00.6126.05 

Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων 
παράστασης και των λοιπών παροχών σε 
αιρετούς-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 37.100,00 -20.681,84 16.418,16 

10.6031.00 Αµοιβές Ληξιάρχου   500,00 500,00 

Σύνολα 5.431.268,01 3.467,84 5.434.735,85 

 
4. Μετά από τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Κ.Α. Εξόδων 00.6223 µε τίτλο «Έξοδα κινητής 

τηλεφωνίας» και διαµορφωµένη πίστωση 8.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνεται την ενίσχυσή 
του µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

5. Μετά από τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Κ.Α. Εξόδων 00.6735.01 µε τίτλο 
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» και διαµορφωµένη πίστωση 3.500,00 ευρώ, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυσή του µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

 
6. Σε συνέχεια του προγραµµατισµού του ∆ήµου µας για την εκτέλεση του Προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

για τις παιδικές χαρές όπου επιχορηγεί τον ∆ήµο µας µε το ποσό των 211.995,31 ευρώ και 
λαµβάνοντας υπόψη την 7η αναµόρφωση π/υ και την σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδου 1322.40 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την ανακατασκευή παιδικών 
χαρών από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» µε το ποσό των 46.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Π∆Ε 
ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.7135.05 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών 
χαρών ∆.Ε. Παλικής» και εγγραφή πίστωσης ποσού 46.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 
και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.08 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών 
χαρών ∆.Ε. Παλικής» και εγγραφή πίστωσης ποσού 25.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Α.Π.Ε. για 
έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός της Περιφέρειας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπου είναι 
εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.05 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
∆.Ε.Παλικής» και διαµορφωµένη πίστωση 12.760.64 ευρώ µε το ποσό των 11.000,00 ευρώ µε 
χρηµατοδότηση Α.Π.Ε. για έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός της Περιφέρειας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος, 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.16 µε τίτλο «Έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές 
εντός ορίων δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. προς 
κατανοµή» µε διαµορφωµένη πίστωση 17.725,00 ευρώ κατά ποσό 17.725,00 ευρώ. 
-την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7122.01 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση 
προκατασκευασµένου αναψυκτηρίου Μύρτου» και διαµορφωµένη πίστωση 74.000,00 ευρώ κατά 
18.275,00 ευρώ, και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 

 
7. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ.Α. Εξόδων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, 

συνεννόηση από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους και σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε µεταβολή :  
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ΚΑΕ Κατονοµασία 
 

∆ιαµόρφωση 
Π/Υ 

 
Ποσό 

µεταβολής 
πιστώσεων 

70.6261.06 Εργασίες ανακαίνησης τουαλετών ∆ηµοτικού Σχολείου Οµαλών 0,00 10.000,00 

10.6261.10 Εργασίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικών κτιρίων 7.000,00 -4.000,00 

35.6262.17 
Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο 
ηλεκτροφωτισµού (παγία προέδρων)  24.000,00 -21.000,00 

35.6262.18 
Επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών , πλατειών , αλσών και κοινοχρήστων 
γενικά δηµοτικών χώρων (παγία προέδρων) 24.000,00 41.000,00 

35.6262.20* Επισκευή και βελτίωση συντριβανιών Τ.Κ. Οµαλών 4.500,00 -4.500,00 

35.6262.21 Επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ∆.Κ. Οµαλών 0,00 24.000,00 

10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 7.000,00 -4.000,00 

70.6279.08 
Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτου και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους 
∆.Ε. Οµαλών (Πολιτική Προστασία)  7.000,00 3.000,00 

70.6661.01 Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κυλικείου Πλατύ Γιαλού 15.000,00 -15.000,00 

35.6661.02 
Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Αργοστολίου-Λειβαθούς και Οµαλών 15.000,00 6.000,00 

10.6661.04 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00 -4.000,00 

10.6661.05 Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση και επισκευή των κτιρίων  0,00 2.000,00 

35.6662.01* Προµήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών 20.000,00 -10.000,00 

30.6662.09* Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Κ. Οµαλών 15.000,00 -10.000,00 

30.6662.14* Προµήθεια θερµής ασφάλτου  7.000,00 10.000,00 

30.6662.18* 
Προµήθεια και τοποθέτηση κιοσκιών στην πλατεία οικισµού Πόρου ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 8.500,00 -4.470,00 

00.6731.07* 
Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε το Λιµενικό Ταµείο για το έργο 
"Αξιοποίηση ζώνης Κυανής Ακτής" 60.000,00 -35.000,00 

35.7135.27 
Προµήθεια προβολέων εξωτερικού χώρου για τα γήπεδα τέννις της πόλεως 
Αργοστολίου 0,00 23.436,00 

30.7323.02* 
Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην οδό ΛΟΡ∆ΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙ∆ΗΣ ΠΙΚ εντός 
οικισµού Φραγκάτων ∆.Ε. Οµαλών 0,00 4.100,00 

10.7331.03* 
Επισκευή -συντήρηση ∆ηµοτικών Καταστηµάτων-Κτιρίων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ( 
ΣΑΤΑ  7.000,00 -4.000,00 

10.7331.05 Επιασκευές -βελτιώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων ΣΑΤΑ  7.000,00 -2.000,00 
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10.7331.19* ΜΟΝΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΑΤΑ  7.000,00 -4.000,00 

30.7332.21* ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ 3.100,00 -3.100,00 

30.7333.12* Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Κ. Οµαλών 7.000,00 7.000,00 

30.7333.125* Βελτίωση βατότητας δρόµου στη θέση ΜΙΛΙ οικισµού Ραζάτων ΣΑΤΑ 43.883,62 -23.883,62 

30.7333.24* Βελτίωση βατότητας της οδού Ι.Φωκά στο Αργοστόλι 0,00 13.885,00 

45.7336.01* ∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων ΣΑΤΑ  7.000,00 -4.000,00 

25.7336.03* 
Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ∆.Σ. Ερίσου (Σωλήνωση και δοκιµαστική 
αντληση ) ΣΑΤΑ  21.600,80 4.668,50 

30.7336.48* ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ  4.500,00 -4.500,00 

30.7336.60* ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 4.900,00 -4.900,00 

30.7336.61* ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΗΓΑ∆ΙΩΝ ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ 7.000,00 -7.000,00 

30.7336.62* ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 10.000,00 4.983,00 

30.7413.01* 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΣΑΤΑ  15.562,58 -15.562,58 

30.7413.08* 
Σύνταξη φακέλου έργου για την µελέτη "Ανακατασκευή κερκίδων ποδοσφαίρου 
και στεγάστρου κερκίδων, δηµοτικού γηπέδου Κεραµειών" 2.237,58 14,88 

70.7413.21* 
Μελέτη µε τίτλο "∆ράσεις προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης και 
∆ρογκαράτης ∆.Ε. Σάµης ∆. Κεφαλλονιάς" 212.895,40 -94.000,00 

30.8117.01 

ΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΟΠΣ 106910" και έργου 
"ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆ΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ-" 68.400,00 100.000,00 

70.6162.01 
Παροχή υπηρεσιών ειδικής φύσεως για την προετοιµασία του φακέλου της 
πρότασης των Ανοικτών Κέντρων Εµπορίου (ΑΚΕ) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 0,00 24.000,00 

Σύνολα 651.079,98 -828,82 

Για τους Κ.Α. Εξόδων που είναι µε αστερίσκο παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την ανάλογη µεταβολή 
του Τεχνικού Προγράµµατος.  

8. Μετά από σχετική εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας για µεταβολή των πιστώσεων µε 
χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη των δαπανών της πυροπροστασίας, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την µεταβολή των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 70.7135.25 µε τίτλο «Προµήθεια Καταστροφέα για τις ανάγκες της Πολιτικής 
Προστασίας» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.01 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και 
λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. Αργοστολίου (Πολιτική Προστασία)» και διαµορφωµένη πίστωση 
13.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.04 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και 
λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους ∆.Ε. Ελειού - Πρόννων (Πολιτική Προστασία)» και διαµορφωµένη 
πίστωση 10.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

9. Μετά από σχετική συνεργασία µε το Κέντρο Κοινότητας, το Τµήµα Προγραµµατισµού και την Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σχετικά µε την ανάγκη µεταβολής των 
πιστώσεων του προγράµµατος, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την κάτωθι µεταβολή του π/υ: 
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• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 60.6041.01 µε τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί 
σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ)» και διαµορφωµένη πίστωση 
89.964,00 ευρώ (περιλαµβάνει και τις τακτικές αποδοχές του Κέντρου Γυναικών) µε το ποσό των 
3.680,00 ευρώ 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 60.7133.01 µε τίτλο «Προµήθεια επίπλων και σκευών Κέντρου Κοινότητας 
Κεφαλλονιάς» και διαµορφωµένη πίστωση 4.950,00 ευρώ µε το ποσό των 1.680,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 60.6431.02 µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 
Κέντρου Κοινότητας» και εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 60.6615.02 µε τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Κέντρου 
Κοινότητας» και εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ. 

10. Με την αριθµ. 213/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας για την έγκριση 
τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης µε την Π.Ι.Ν., Π.Ε. Κεφαλληνίας, τον Αθλητικό και 
Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό και τον ∆ήµο µας για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο 
«Εκσυγχρονισµός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Μακρυωτίκων, ∆.Ε. Πυλαρέων» 
αποφασίστηκε ότι η συµµετοχή του ∆ήµου συνίσταται στην επισκευή της περίφραξης του Γηπέδου. Για 
το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή του προϋπολογισµού και του 
Τεχνικού προγράµµατος 2018 µε χρηµατοδότηση από ΑΠΕ: 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. εξόδων 15.7326.07 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής περίφραξης γηπέδου 
Μακρυωτίκων ∆.Ε. Πυλαρέων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 15.7326.04 µε τίτλο «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 
Ποταµιανάτων ∆.Ε. Πυλαρέων» και διαµορφωµένη πίστωση 100.000,00 ευρώ µε το ποσό των 
10.000,00 ευρώ. 

Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
41.676,52 ευρώ.  
                                                                                 Αργοστόλι 18/08/2018 
 
Ο συντάξας                                                                                      Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                           Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 11ης αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2018 - τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και την εισήγηση πρότασης για 
έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι παρόλο που δεν έχει ψηφίσει την κατάρτιση του προϋπολογισµού 
και του Τεχνικού προγράµµατος ψηφίζει τις πιστώσεις για   τις παραγράφους που αφορούν την 
επιδότηση ενοικίου ΡΟΜΑ και την  επιχορήγηση των αθλητικών  σωµατείων. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ‘ότι ψηφίζει τις παραγράφους : 1 – από την παρ.2 ψηφίζει τον Κ.Α 
30.8111 – από την παρ.3 ψηφίζει τους Κ.Α : 10.6011- 20.6011-40.6011-10.6021-20.6021-35.6021-15-
60.21.01-15.6021.02-και 15.6021.03 . Ψηφίζει την παρ. 5 , επίσης ψηφίζει την παρ.6 εκτός από το 
τελευταίο για τον Μύρτο. Από την παρ. 8 ψηφίζει τις εργασίες πυροπροστασίας και την 
πυροπροστασία Ελειού-Πρόννων και τέλος ψηφίζει για την περίφραξη του γηπέδου Μακρυώτικων  
Πύλαρου.   

                 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  – Κουρκουµέλης Ηλίας    –Κωνσταντάκης Άγγελος   
                 -Παπαναστατάτος Γεράσιµος. 

Και αφού έλαβε υπόψη:              
− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 
      την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018    

� την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

�  (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 11ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης 
Προϋπολογισµού έτους  2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού 
του  έτους 2018   και   εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     279 / 2018                                                                          Α∆Α: Ω2ΣΙΩΕ5-Ζ50 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης   δηµοτικού ακινήτου ήτοι του 
ογδόου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία 
Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ. 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το  5ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης  δηµοτικού ακινήτου ήτοι του ογδόου υπέρ του ισογείου ορόφου που 
ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ.. 
»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 24067/7-09-2018 διαβιβαστικό  του Προέδρου   της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ηµοπρασιών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου     σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική 
Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 24066/7-09-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως 
εξής:  
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  24066 
 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  7αν Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της 
αρ. πρωτ. 23273/2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας 
δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερού, δηµόσιου, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου ήτοι του όγδοου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί της 
οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ.  
όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ.  22542/2018 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου,  η οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  
εφηµερίδες  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Σπυρίδων Ματιάτος (Πρόεδρος) 
2)  Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
3)   Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
4)    Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 09.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από 
τους ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν 
δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
 Φανερού, δηµόσιου, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου ήτοι 
του όγδοου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία 
Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ. 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
  1. 

Πλειοδότης:  
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Εγγυητής:  
 

           

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 

           
           

 

 
Στη συνέχεια και ώρα           π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις 
οικονοµικές τους προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
Εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου ήτοι του όγδοου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί 
της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 
τ.µ. 
Τιµή εκκίνησης: 4.500 € 
 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 
 

 
 

 

  2.  
 
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία κηρύχθηκε 
ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
      Ο  Πρόεδρος          
       Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         -                                                         - 
                                                                                                                                                             
      Τα  µέλη  
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                      
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού και την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν 
λόγω διαγωνισµού. 

         Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν  : Γαρµπή Σοφία  – Κουρκουµέλης Ηλίας    –Κωνσταντάκης Άγγελος   
                 -Παπαναστατάτος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος  και Μινέτος ∆ιονύσιος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  194 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  258/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α : 
Ω9Σ8ΩΕ5-Ν6Κ 
4) Το   24066/7-09-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
7)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  



 

 

956 

 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 24066/7-09-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  του 
φανερού, δηµόσιου µειοδοτικού   διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου που ευρίσκεται επί της οδού 
∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ. 
 2) Ανακηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου ήτοι του όγδοου υπέρ του 
ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην 
Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    280  / 2018                                                                      Α∆Α:6ΟΡ2ΩΕ5-2Ν7 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης   δηµοτικού ακινήτου ήτοι 
του ογδόου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία 
Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ.                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το  5ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού 
Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης  δηµοτικού ακινήτου ήτοι του ογδόου υπέρ του ισογείου 
ορόφου που ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού 
εµβαδού 516,94 τ.µ.. »έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ.24582  /13-09-2018 διαβιβαστικό  του Προέδρου   της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου     σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση 
στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 24581/13-09-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο 
αναλυτικά έχει   ως εξής:  
            ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  24581 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  13ην Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα  Πέµπτη και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της 
αρ. πρωτ. 23273/2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας 
δηµοπρασιών, για να διενεργήσει επαναληπτικό φανερό, δηµόσιο, προφορικό, πλειοδοτικό 
διαγωνισµό εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου ήτοι του όγδοου υπέρ του ισογείου ορόφου που 
ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού 
εµβαδού 516,94 τ.µ.  όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ.  22542/2018 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου,  η οποία  
δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Σπυρίδων Ματιάτος (Πρόεδρος) 
2)  Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
3)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας)  
Στις 09.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από 
τους ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν 
δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
 Φανερού, δηµόσιου, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου ήτοι 
του όγδοου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία 
Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ. 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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  1. 

Πλειοδότης:  
 
 
Εγγυητής:  
 

 
 
        
           

 
 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 

           
           

 

 
Στη συνέχεια και ώρα           π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις 
οικονοµικές τους προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
Εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου ήτοι του όγδοου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί 
της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 
τ.µ. 
Τιµή εκκίνησης: 4.500 € 
 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 
 

 
 

 

  2.  
 
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
      Ο  Πρόεδρος                                              -                                                       - 
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                                                              
      Τα  µέλη  
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού και την κήρυξη του εν λόγω 
επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  ΑΓΟΝΟΥ. 

                   Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν  : Γαρµπή Σοφία  – Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης 
Άγγελος  -Παπαναστατάτος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος  και Μινέτος ∆ιονύσιος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  194 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  258/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α : 
Ω9Σ8ΩΕ5-Ν6Κ 
4) Το   24581/13-09-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
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7)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 24581/13-09-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  του 
επαναληπτικού φανερού, δηµόσιου µειοδοτικού   διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου που ευρίσκεται 
επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 
τ.µ. 
 2) Ανακηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον επαναληπτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου ήτοι του 
όγδοου υπέρ του ισογείου ορόφου που ευρίσκεται επί της οδού ∆ραγατσανίου αρ. 6 στην Πλατεία 
Κλαυθµώνος στην Αθήνα συνολικού εµβαδού 516,94 τ.µ. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   281   / 2018                                                                        Α∆Α: 6ΕΕΖΩΕ5-7Μ6 
 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού εκποίησης συλλογή 
αποµάκρυνσης και διαχείρισης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του 
 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το  7ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: 
«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού εκποίησης συλλογή 
αποµάκρυνσης και διαχείρισης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. »έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 240692/7-08-2018 διαβιβαστικό  του 
Προέδρου   της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου     σύµφωνα µε το οποίο 
αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 24068/7-09-2018 Πρακτικό της  
παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:    
          ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  24068 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την  7ην Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα  10.30 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της 
αρ. πρωτ. 23274/2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας 
δηµοπρασιών, για να διενεργήσει επαναληπτικό φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό 
εκποίησης, συλλογής, αποµάκρυνσης και διαχείρισης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΟΤΚΖ) εντός των 
ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. 19211/2018 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου,  η 
οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Σπυρίδων Ματιάτος (Πρόεδρος) 
2)  Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
3)   Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
4)    Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 10.30 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από 
τους ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν 
δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΩΝ 
    Εκποίηση,  συλλογή, αποµάκρυνση και διαχείριση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
    (ΟΤΚΖ)  εντός των ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
  1. 

Πλειοδότης:  
 
 
Εγγυητής:  
 

 
 
        
           

 
 
 

 
  2. 

Πλειοδότης: 
 
 
Εγγυητής: 
 

           
           

 

Στη συνέχεια και ώρα           π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις 
οικονοµικές τους προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
           Εκποίηση συλλογή, αποµάκρυνση και διαχείριση εγκαταλελειµµένων  
            οχηµάτων  (ΟΤΚΖ)  εντός των ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.  
 
 
 

 
 

 

  2.  
 
 
 

  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία κηρύχθηκε 
ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
      Ο  Πρόεδρος        
      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                            
                                                                                                                                        Τα  µέλη 

                                    

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του εν λόγω Πρακτικού και την κήρυξή ΑΓΟΝΟΥ του επαναληπτικού 
διαγωνισµού για την εκποίηση  εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

                    Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν  : Γαρµπή Σοφία  – Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης 
Άγγελος  - Παπαναστατάτος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος  και Μινέτος ∆ιονύσιος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                    
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  161 /2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  220/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α: 
6∆5ΡΩΕ5-ΛΑΘ. 
4) Το  24068 / 7 -09-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
7)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
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                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 24068/7-09-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  του 
επαναληπτικού πλειοδοτικού  φανερού  διαγωνισµού   εκποίησης  εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
που θα περισυλλεχθούν εντός των ορίων του ∆ήµου, µε τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε 
εγκεκριµένο σηµείο συλλογής Οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 23 του Π.∆.116/2004. 
 2) Κηρύσσει  ΑΓΟΝΟ τον  επαναληπτικό πλειοδοτικό φανερό  διαγωνισµό   εκποίησης  
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που θα περισυλλεχθούν εντός των ορίων του ∆ήµου, µε τελικό σκοπό 
την παράδοσή τους σε εγκεκριµένο σηµείο συλλογής Οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.∆.116/2004. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
     

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                              Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                                             
                                                                                                                                  Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    Μινέτος ∆ιονύσιος   
                                                                                                                               Παπαδάτος Νικόλαος   
                                                                                                                                Κουρκουµέλης Ηλίας   
                                                                                                                  Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                                                                                                                               Νικόλαος Γκισγκίνης  
       Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


