ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου
28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλέφωνο: 2671360154
Fax: 2671022572
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 31ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την
6η Οκτωβρίου 2020.
,
Στο Αργοστόλι σήμερα την 6 η Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη
14:00, πραγματοποιήθηκε η τακτική

και ώρα

συνεδρίαση των Μελών της Οικονομικής

Επιτροπής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18711/2-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018
(ΦΕΚ 133/A/19 -07-2018).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών συμμετέχουν τα έξι (6) και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
3. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5.ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
6. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Στην συνεδρίαση παρίστανται οι κ. κ. Φραντζής Νικόλαος Γενικός Γραμματέας του
Δήμου Αργοστολίου και Αλέξανδρος Παντελειός

εκπρόσωπος

της παράταξης

“Κεφαλονιά Νησί για όλους’’.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175 /2020
ΑΔΑ:Ψ4ΩΛ46ΜΓΤΤ-7ΘΙ
Λήψη απόφασης με την οποία το Σώμα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των
θεμάτων που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος, κηρύσσοντας την έναρξη της
συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης: «Λήψη απόφασης με την οποία το Σώμα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
των

θεμάτων που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης» και

αναφέρει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010 όπως ισχύει, για την άμεση
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου καλείται το Σώμα να εγκρίνει την
συζήτηση των

παρακάτω θεμάτων

εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.
2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
3.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
4.ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ

(1) ΕΤΟΥΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19.
Ζητείται από το Σώμα να οριστούν

τα θέματα ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και να

εισαχθούν προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ,λόγω επιτακτικής ανάγκης
ολοκλήρωσης ενεργειών.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
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 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με τους Ν 4625/2019 και
4635/2019.
 Την εισήγηση του Α/ Προέδρου
Για τον ορισμό των παραπάνω θεμάτων

ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ψηφίζουν : Παπαδάτος

Νικόλαος –Μιχαλάτου Κρυσταλία - Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος –Λυκούδης
Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν καταγραφεί
στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά :

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
θετικές ψήφοι έξι (6)

Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα παρακάτω θέματα

εκτός ημερήσιας διάταξης και τα

εισάγει για συζήτηση και λήψη αποφάσεων:
1.ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.
2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
3.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
4.ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ

(1) ΕΤΟΥΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 176 /2020

ΑΔΑ:ΩΘΨΨ46ΜΓΤΤ-ΞΟΟ

Ανάθεση υπηρεσιών δικηγόρου.
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση
εισηγούμενος

το

1ο θέμα εκτός

ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση υπηρεσιών

δικηγόρου»(όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του με την 175/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ:Ψ4ΩΛ46ΜΓΤΤ-7ΘΙ) , έθεσε υπόψη των Μελών της
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Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 18933 /6-10-2020 εισήγηση της Προϊστάμενης της
Νομικής Υπηρεσίας και επί παγίας αντιμισθίας πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου κ.
Νίκης Χριστοφοράτου , η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Στις 8 Οκτωβρίου 2020 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου
Πατρών η από 29.09.2019 αίτηση του Κωνσταντίνου Καλογηράτου κ.λ.π. (συν. 10) με την οποία
ζητούν να καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης προσκυρωτέας έκτασης στο Ο.Τ.
283Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου και να αναγνωρισθούν οι δικαιούχοι
της αποζημίωσης.
Κατά τη συζήτησης της υπόθεσης, λόγω της φύσεως της, απαιτείται η αυτοπρόσωπη και όχι διά
δηλώσεως παράσταση δικηγόρου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. Η Νομική Υπηρεσία έχει
προετοιμάσει το φάκελο της υπόθεσης και τις προτάσεις για τη συζήτηση αυτής προκειμένου να
παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά την ανωτέρω δικάσιμο. Πλην όμως λόγω
προβλήματος υγείας της υπογράφουσας την παρούσα επί παγία αντιμισθία πληρεξουσίας
δικηγόρου του Δήμου είναι αδύνατη η μετάβαση της στην Πάτρα κατά την παραπάνω
ημερομηνία. Επίσης δεν είναι δυνατή η χορήγηση αναβολής της συζήτησης.
Κατά συνέπεια και για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν στο πρόσωπο της
πληρεξουσίας δικηγόρου παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να ορίσει δικηγόρο Πατρών, ο
οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο Αργοστολίου κατά τη συζήτηση της από 29.09.2019 αίτηση
των Κωνσταντίνου Καλογηράτου κ.λ.π. (συν. 10) ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά
τη δικάσιμο της 08.10.2020.
Η αμοιβή του θα καθορισθεί σύμφωνα με τις νόμιμες κατώτατες αμοιβές.

Στην συνέχεια ο Α/ Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη λόγω προβλήματος υγείας
της επί παγία αντιμισθία πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου κ. Νίκης Χριστοφοράτου
να ορίσουν τον δικηγόρο Πατρών κ. Βασίλειο Γαλανόπουλο να εκπροσωπήσει το Δήμο
Αργοστολίου κατά τη συζήτηση της από 29.09.2019 αίτηση των Κωνσταντίνου
Καλογηράτου κ.λ.π. (συν. 10) ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά τη
δικάσιμο της 08.10.2020 .

Η

Επιτροπή

μετά

από

διαλογική

συζήτηση

μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
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όπως

έχει

καταγραφεί

στα

Την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν :

Παπαδάτος Νικόλαος -Μιχαλάτου

Κρυσταλία- Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος-Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος
Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την αριθ. πρωτ. 18933/6-10-2020 παραπάνω εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας
 την πρόταση του Α/Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει
προκειμένου

τον ορισμό

του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

δικηγόρου Πατρών κ. Βασίλειο Γαλανόπουλο ,

να εκπροσωπήσει το Δήμο Αργοστολίου κατά τη συζήτηση της από

29.09.2019 αίτησης των Κωνσταντίνου Καλογηράτου κ.λ.π. (συν. 10) ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιμο της 08.10.2020 λόγω ανωτέρας βίας
(προβλήματος υγείας της επί παγία αντιμισθία πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου
κ.Νίκης Χριστοφοράτου).
Η αμοιβή του θα καθορισθεί σύμφωνα με τις νόμιμες κατώτατες αμοιβές.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 177 /2020

ΑΔΑ:603Ζ46ΜΓΤΤ-ΨΦΜ

Ρυθμίσεις οφειλών προς Δ.Ο.Υ Αργοστολίου .
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση ,
έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού &
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουμπάρδη , η οποία
εισηγούμενη το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: «Ρυθμίσεις των οφειλών προς
Δ.Ο.Υ Αργοστολίου»(όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του με την 175/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ:Ψ4ΩΛ46ΜΓΤΤ-7ΘΙ) , έθεσε υπόψη των Μελών της
Επιτροπής την από 6-10-2020 εισήγηση της όπως θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμο Παυλάτο , η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Μετά από τον έλεγχο των οφειλών του Δήμου μας έτσι όπως διαμορφώνονται σήμερα
στο taxis και την υποβολή αίτησης πάγιας ρύθμισης οφειλών ν. 4152.2013 όπως
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τροποποιήθηκε με τον 4646/2019, έγινε αποδεκτή από το taxis ρύθμιση οφειλών
συνολικού κεφαλαίου 129.248,75 ευρώ, 48 δόσεων, με μηνιαίο ποσό δόσης 3.048,62
ευρώ. Τα ποσά που ρυθμίζονται φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΟΙΚ.
ΗΜΕΡ.
ΜΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ +
EΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ
ΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
2019
9/12/2019
5.802,01
381,19
6.183,20
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2019
20/1/2020
3.936,80
229,91
4.166,71
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2019
20/1/2020
66.788,52
3.900,45
70.688,97
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2019
20/1/2020
18.023,35
1.052,56
19.075,91
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
2020
20/2/2020
300,00
22,53
322,53
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
2020
20/2/2020
500,00
37,55
537,55
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
2020
9/3/2020
1.000,02
25,55
1.025,57
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
2020
29/4/2020
700,00
42,35
742,35
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
2020
14/5/2020
5.800,00
308,56
6.108,56
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
2020
14/5/2020
12.750,00
678,30
13.428,30
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
2020
22/6/2020
624,99
9,12
634,11
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
2020
9/3/2020
3.999,98
3.999,98
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
2020
22/6/2020
1.875,01
1.875,01
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
2020
22/9/2020
460,00
460,00
ΣΥΝΟΛΟ

116.225,69

6.334,99

6.688,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΤΟΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
Προκειμένου να μην επιβαρύνεται ο Δήμος μας με προσαυξήσεις, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε
την εν λόγω ρύθμιση, όπου την πληρωμή της πρώτης δόσης πρέπει, για να επικυρωθεί από το
σύστημα, να καταβάλλουμε έως 09/10/2020.
Αργοστόλι 06/10/2020
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129.248,75

129.248,75
17.084,86
146.333,61

Η συντάξασα
Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών

Ο Αν. Διευθυντής της
Οικονομικής Υπηρεσίας

Κουστουμπάρδη Σοφία

Παυλάτος Γεράσιμος

Στην συνέχεια ο Α/ Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν την

ρύθμιση των

παραπάνω οφειλών του Δήμου προς την Δ.Ο.Υ Αργοστολίου συνολικού κεφαλαίου
129.248,75 ευρώ, σε 48 δόσεις, με μηνιαίο ποσό δόσης 3.048,62.

Η

Επιτροπή

μετά

από

διαλογική

συζήτηση

όπως

έχει

καταγραφεί

στα

μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν :

Παπαδάτος Νικόλαος -Μιχαλάτου

Κρυσταλία- Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος-Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος
Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την από 6-10-2020 παραπάνω εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας
 την πρόταση του Α/Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την πάγια ρύθμιση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οφειλών ( Ν 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον

Ν4646/2019) του Δήμου προς την Δ.Ο.Υ Αργοστολίου, συνολικού κεφαλαίου 129.248,75
ευρώ (εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ και εβδομήντα πέντε
λεπτών), σε σαράντα οκτώ δόσεις, με μηνιαίο ποσό δόσης 3.048,62 ευρώ (τριών
χιλιάδων σαράντα οκτώ και εξήντα δύο λεπτών).
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178 /2020
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
.
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση
έδωσε τον λόγο στον Α/Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Μινέτο Διονύσιο
ο οποίος εισηγούμενος

το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ,

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»(όπως εγκρίθηκε η συζήτηση
του με την 175/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ:Ψ4ΩΛ46ΜΓΤΤ-7ΘΙ)
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.18892/5-10-2020 εισήγηση
της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά
έχει ως εξής:

Αργοστόλι, 05/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 18892

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. :
Πληροφορίες:
Τηλέφωνα:
Φαχ.:
Email:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Λ. Βεργωτή 160-Αργοστόλι
28100
Λεωνίδας Παγουλάτος
Γεράσιμος Π. Φιλιππάτος
26710-27894, 22940, 22776
26710-22472
mkfilippatos@gmail.com

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
ΣΧΕΤ.: Απόφαση 254/2020 (ΑΔΑ: 9ΕΟ146ΜΓΤΤ-7ΑΝ) Δ.Σ/ Έγκρισης της μελέτης, (CPV: 45233140-2, 45233141-9,
45233142-6, 45233120-6, 45233223-8), προϋπολογισμού 353.454,63 € με Φ.Π.Α.
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου, σύμφωνα με το άρθρο 72-παρ. 1θ) και
ιδ) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), το άρθρο 206-παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’), καθώς και τις διατάξεις των
άρθρων 1,2,27,53 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α’).
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Λαμβάνοντας υπόψη το συνημμένο (1) Σχέδιο Διακήρυξης του ανωτέρω έργου που συνέταξε η Υπηρεσία
μας καθώς και:
1. Το άρθρο 72-παρ. 1θ) και ιδ) Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 206-παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’).
3. Τα άρθρα 1,2,27,53 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α’), όπως ισχύει.
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α, την
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
Απόφαση 254/2020 (ΑΔΑ: 9ΕΟ146ΜΓΤΤ-7ΑΝ) Δ.Σ/ Έγκρισης της μελέτης (CPV: 45233140-2, 45233141-9,
45233142-6, 45233120-6, 45233223-8), προϋπολογισμού 353.454,63 € με Φ.Π.Α.
Επιπλέον παρακαλείσθε για την συγκρότηση τριμελής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221-παρ.8 α), η) του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και των άρθρων (13-15)
Ν.2690/99.
Συνημμένα:
Σχέδιο Διακήρυξης, Προκήρυξης, ΤΕΥΔ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η ΑΝΑΠΛΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΙΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στην συνέχεια ο Α/Δήμαρχος ενημερώνει τα Μέλη ότι η Επιτροπή Κληρώσεων μέσω
ΜΗΔΕΔ δεν έχει ολοκληρώσει την διαδικασία κλήρωσης για την συγκρότηση της
τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού

και το θέμα της

κατάρτισης των όρων της Διακήρυξης του έργου θα επανέλθει για συζήτηση και λήψη
απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση.
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Στην συνέχεια ο Α/ Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη η κατάρτιση των όρων διεξαγωγής
Δημοπρασίας με

ανοικτό

Διαγωνισμό

του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΔΗΜΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» να αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση , μετά την συγκρότηση της Επιτροπής
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η

Επιτροπή

μετά

από

διαλογική

συζήτηση

όπως

έχει

καταγραφεί

στα

μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν :

Παπαδάτος Νικόλαος -Μιχαλάτου

Κρυσταλία- Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος-Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος
Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την με αριθ. πρωτ.18892/5-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 την εισήγηση του Α/Δημάρχου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 τις διατάξεις του άρθρου 221-παρ.8 α), η) του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και των
άρθρων (13-15) Ν.2690/99.
 την πρόταση του Α/Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Η κατάρτιση των όρων διεξαγωγής Δημοπρασίας με ανοικτό Διαγωνισμό του έργου
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» να επανέλθει για συζήτηση και λήψη
απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση μετά την συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής
του Διαγωνισμού ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 221-παρ.8 α), η) του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει και των άρθρων (13-15) Ν.2690/99).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 /2020

ΑΔΑ:Ρ7Τ146ΜΓΤΤ-Π9Κ

Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας
ενός μηνός για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων.
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση
εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πραγματοποίησης
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας ενός μηνός για τον καθαρισμός
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σχολικών μονάδων»(όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του με την 175/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ:Ψ4ΩΛ46ΜΓΤΤ-7ΘΙ) , έθεσε υπόψη των Μελών της
Επιτροπής την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών κ. Στυλιανού Παυλάτου για το εν λόγω θέμα ,η οποία αναλυτικά
έχει ως εξής:
Κατόπιν της δημοσίευσης των σχετικών πινάκων της ΣΟΧ1/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου
Αργοστολίου, όπως αυτοί αναδιαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, πρόεκυψε έλλειψη επιλαχόντων μερικής απασχόλησης για τον καθαρισμό των
σχολικών μονάδων που ακολούθως αναφέρονται. Ως εκ τούτου, αποτελεί άμεση ανάγκη η
κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα δε για τους επιτακτικούς
λόγους που συντρέχουν εκ του κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, για το
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης σχολικών
καθαριστριών με τη διαδικασία της ΚΥΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 τεύχος Β’),
ήτοι, οκτώ (8) ατόμων για χρονικό διάστημα ενός μηνός.

Τα προς κάλυψη σχολεία είναι τα εξής:




Νηπιαγωγείο Βλαχάτων/Δ. Ενότητα Λειβαθούς
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων/Δ. Ενότητα Λειβαθούς
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Σκάλας/Δ. Ενότητα
Ελείου – Πρόννων



Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Χιονάτων/Δ. Ενότητα
Ελείου – Πρόννων






5οΝηπιαγωγείο Αργοστολίου/Δ. Ενότητα Αργοστολίου
Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων (Ραζάτα)/Δ. Ενότητα Αργοστολίου
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φαρακλάτων/Δ. Ενότητα Αργοστολίου
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κεφαλληνίας/
Δ. Ενότητα Αργοστολίου

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α') «Έως τις
31.12.2020, οι δήμοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων
και κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η ισχύς της
οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα ημερομηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν».
Σύμφωνα με την αναφερόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) , «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται
άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
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βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’
143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν
διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται
στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄
143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό
περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004
(Α΄ 134).» [4] Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της
οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα
δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό
συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. «Για το προσωπικό της
παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 «ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο(2) μήνες (χρόνος ο οποίος με
τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 ΠΝΠ επεκτάθηκε επί
του παρόντος έως 4 μήνες) μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του
δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/199
(ΦΕΚ180/Α΄). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή
μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που
διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π.,
καθώς και όλους του πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου
του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της
παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του
άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. Η πρόσληψη του προσωπικού
των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (280/Α΄),
όπως ισχύει».
Στο μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου, (ΦΕΚ με αρ. 3257/Β), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του απαιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου205 του Ν. 3584/07.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, όπως
προκύπτει από την αριθμ.19264/07-10-2020 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών, υπάρχουν στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 εγγεγραμμένες
πιστώσεις στους ακόλουθους Κ.Α.
-15.6041.03 με τίτλο «αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-σχολικών καθαριστριών» ποσό €
132.400,00
-15.6054.02 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού –σχολικών καθαριστριών»
ποσό € 36.400,00
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Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει, σχετικά για την
αναφερόμενη πρόσληψη.

Στην συνέχεια ο Α/ Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν την πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού και συγκεκριμένα οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διαρκείας ενός μηνός
έκαστος, για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων που
προκύπτουν από την εμφάνιση του κορωνοιού Covid 19, σύμφωνα μες τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 24ου της 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 31/12/2020,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α') για τις
παραπάνω σχολικές μονάδες σύμφωνα με την εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας:
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν : Παπαδάτος Νικόλαος -Μιχαλάτου
Κρυσταλία- Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος-Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος
Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:


τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.



την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών



τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24ου της 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄
76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 31/12/2020, σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 39 Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α')



την πρόταση του Α/Προέδρου:
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα οκτώ (8) ατόμων με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διαρκείας ενός μηνός έκαστος, για την κάλυψη των εκτάκτων
αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων που προκύπτουν από την εμφάνιση του
κορωνοιού Covid 19, σύμφωνα μες τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24ου της
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 31/12/2020,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α') για
τις κάτωθι σχολικές μονάδες:
Νηπιαγωγείο Βλαχάτων/Δ. Ενότητα Λειβαθούς
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων/Δ. Ενότητα Λειβαθούς
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Σκάλας/Δ. Ενότητα
Ελείου – Πρόννων
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Χιονάτων/Δ. Ενότητα
Ελείου – Πρόννων
5οΝηπιαγωγείο Αργοστολίου/Δ. Ενότητα Αργοστολίου
Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων (Ραζάτα)/Δ. Ενότητα Αργοστολίου
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φαρακλάτων/Δ. Ενότητα Αργοστολίου
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κεφαλληνίας/
Δ. Ενότητα Αργοστολίου
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Στο μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου, (ΦΕΚ με αρ. 3257/Β), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του απαιτούμενου προσωπικού,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου205 του Ν. 3584/07
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας
ΙΔΟΧ, υπάρχουν στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 εγγεγραμμένες πιστώσεις στους
ακόλουθους Κ.Α.
-15.6041.03 με τίτλο «αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-σχολικών καθαριστριών» ποσό €
132.400,00
-15.6054.02 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού –σχολικών
καθαριστριών» ποσό € 36.400,00.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 180 /2020

ΑΔΑ: ΩΡΤΒ46ΜΓΤΤ-ΦΕ4

Κατάρτιση 14ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δήμου Αργοστολίου.

Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση ,
έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού &
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουμπάρδη , η οποία
εισηγούμενη το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση 14ης αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δήμου Αργοστολίου», έθεσε υπόψη των Μελών της
Επιτροπής την από 2-10-2020 εισήγηση της όπως θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμο Παυλάτο , η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 14 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
η

1. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων κάλυψης
δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω
μεταβολές:
- Την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 00.6151.00 με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων
(προμήθεια ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών και φόρων» και διαμορφωμένη
πίστωση 79.975,42 ευρώ με το ποσό των 30.000,00 ευρώ.
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-

-

-

-

Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6151.01 με τίτλο «Δικαιώματα
τρίτων (ΔΕΗ κλπ) ΤΑΠ _ΔΕΗ ΓΙΑ ΚΕΔΚΕ» και διαμορφωμένη πίστωση
35.000,00 ευρώ με το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Την μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 10.6211 με τίτλο «Αντίτιμο
ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής Διαδικασίας» και διαμορφωμένη πίστωση 90.000,00 ευρώ
με το ποσό των 30.000,00 ευρώ.
Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6211 με τίτλο «Αντίτιμο
ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής διαδικασίας» και διαμορφωμένη πίστωση 480.000,00 ευρώ
με το ποσό των 50.000,00 ευρώ.
Την μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8117,09 με τίτλο «Απόδοση βάσει
δικαστικών αποφάσεων» και διαμορφωμένη πίστωση 182.536,90 ευρώ με
το ποσό των 70.000,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι παραπάνω
ενισχύσεις πίστωσης.

2. Μετά από τις πλημμύρες τις 17ης - 20ης Σεπτεμβρίου 2020 ο Δήμος μας
επιχορηγήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 59939/21-09-2020 με το ποσό των
100.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας
όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε
πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Ο Δήμος οφείλει να προσκομίσει στην
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου εντός τριμήνου από την έκδοση της
παρούσας, απολογιστικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει το συνολικό ποσό
που αποδόθηκε στους δικαιούχους καθώς και καταστάσεις ανά κατηγορία
οικονομικής ενίσχυσης με το ονοματεπώνυμό τους. Επίσης, τυχόν αδιάθετο
υπόλοιπο της επιχορήγησης οφείλουμε να το επιστρέψουμε στον κρατικό
προϋπολογισμό μέχρι 30 Ιουνίου του οικονομικού έτους 2021. Για το λόγο αυτό
παρακαλούμε:
- Όπως γίνει αποδοχή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου μας.
- Εγκριθεί η δημιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1219.11 με τίτλο «Οικονομική
Ενίσχυση αποκατάστασης ζημιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών»
και εγγραφή πίστωσης ποσού 100.000,0 ευρώ.
- Εγκριθεί η δημιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.04 με τίτλο «Οικονομική
Ενίσχυση αποκατάστασης ζημιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλματος προπληρωμής)» και εγγραφή
πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ.
3. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Κ. Α. Εξόδων 00.6515 με
τίτλο «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» και διαμορφωμένη πίστωση
10.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου μας μέχρι
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τέλος του τρέχων οικονομικού έτους, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την
ενίσχυσή του με το ποσό των 3.000,00 ευρώ.
4. Προκειμένου να καλύψει ο Δήμος μας ανάγκες μεταφοράς αντικειμένων που
χρήζουν ειδικής συσκευασίας, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του
Κ.Α. Εξόδων 10.6414 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει» και διαμορφωμένη πίστωση
7.000,00 ευρώ με το ποσό των 14.000,00 ευρώ.
5. Μετά από την ανάγκη κάλυψης δαπανών τηλεφωνίας του προγράμματος
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς και σχετική ενημέρωση από τα στελέχη
της δομής, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
- Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 60.6222.02 με τίτλο «Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Κεφαλλονιάς» και διαμορφωμένη πίστωση 400,00 ευρώ με το ποσό των
400,00 ευρώ.
- την μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 60.6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» και διαμορφωμένη πίστωση
3.400,00 ευρώ από τα οποία τα 1.200,00 ευρώ αφορούν το Κέντρο
Κοινότητας και τα 2.200,00 το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, κατά
400,00 ευρώ.
6. Μετά από την ανάγκη κάλυψης δαπανών τηλεφωνίας και ύδρευσης του
προγράμματος Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Κεφαλλονιάς και
σχετική ενημέρωση από τα στελέχη της δομής, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
- Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 60.6222.01 με τίτλο «Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» και διαμορφωμένη πίστωση
1.500,00 ευρώ με το ποσό των 1.500,00 ευρώ.
- Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 60.6271 με τίτλο «Ύδρευση
δημοτικών κτιρίων κλπ» και διαμορφωμένη πίστωση 1.250,00 ευρώ από τα
οποία 1.000,00 ευρώ αφορούν το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών και τα
250,00 ευρώ και Κέντρο Κοινότητας, με το ποσό των 500,00 ευρώ.
- Την μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 60.6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» και διαμορφωμένη πίστωση
3.400,00 ευρώ από τα οποία τα 1.200,00 ευρώ αφορούν το Κέντρο
Κοινότητας και τα 2.200,00 το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, κατά
2.000,00 ευρώ.
7. Προκειμένου να αποκαταστήσει ο Δήμος μας την βλάβη στον υποσταθμό
ΜΤ/ΧΤ που βρίσκεται στο κολυμβητήριο παρακαλούμε πως εγκρίνετε την
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 15.7135.05 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού
κολυμβητικών δεξαμενών (αντλίες, υδραυλικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
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και κλπ.)"» και διαμορφωμένη πίστωση 8.000,00 ευρώ, με το ποσό των 5.000,00
ευρώ.
8. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ. Α Εξόδων προμήθειας ειδών
παροχής ένδυσης και προκειμένου να προβεί ο Δήμος μας στην προμήθεια των
ανωτέρω ειδών για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ οκταμήνου και για τις καθαρίστριες
σχολικών μονάδων, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την δημιουργία του Κ.Α.
Εξόδων 15.6061 με τίτλο «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού)» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ.
9. Μετά από τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων κάλυψης
δαπανών παγίας προκαταβολής προέδρων σε σχέση με τα παραστατικά που
έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις κάτωθι
μεταβολές:
- Την μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.17 με τίτλο «Παγίες
προέδρων για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο Δημοτικό
δίκτυο ηλεκτροφωτισμού» και διαμορφωμένη πίστωση 14.000,00 ευρώ κατά
10.000,00 ευρώ.
- Την μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.02 με τίτλο «Παγίες
προέδρων για προμήθεια υλικών για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο
Δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού» και διαμορφωμένη πίστωση 14.000,00
ευρώ κατά 10.000,00 ευρώ.
- Την μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.03 με τίτλο «Παγίες
προέδρων για προμήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες καθαρισμού
οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων» και
διαμορφωμένη πίστωση 14.000,00 ευρώ κατά 10.000,00 ευρώ.
- Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.18 με τίτλο «Παγίες
προέδρων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών , πλατειών , αλσών και
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων» και διαμορφωμένη πίστωση
14.000,00 ευρώ με το ποσό των 30.000,00 ευρώ.
10. Μετά την παραλαβή της αριθμ. πρωτ. 18346/30-09-2020 απόφασης Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μας με θέμα την κατάπτωση εγγυητικής
επιστολής Καλής Εκτέλεσης και καταβολή ποσού του εγκεκριμένου αρνητικού
16ου λογαριασμού στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης
Αργοστολίου-Χαμηλή Ζώνη» ποσού 237.173,88 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη
και τον 16ο αρνητικό λογαριασμό ποσού 270.800,50 ευρώ, παρακαλούμε όπως
εγκρίνετε:
- Την δημιουργία του Κ.Α. Εσόδων 4219.03 με τίτλο «Επιστροφή εν γένει
χρημάτων από τον 16ο αρνητικό λογαριασμό του έργου "Δίκτυο Ύδρευσης
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-

Αργοστολίου-Χαμηλή Ζώνη "» και την εγγραφή πίστωση ποσού 270.800,50
ευρώ.
Την δημιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.8261.07 με τίτλο «Επιστροφή εν γένει
χρημάτων από τον 16ο αρνητικό λογαριασμό του έργου "Δίκτυο Ύδρευσης
Αργοστολίου-Χαμηλή Ζώνη "» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 270.800,50
ευρώ.

11. Προκειμένου να προβεί ο δήμος μας στην καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου
συμμετοχής στην Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε. ποσού
33.915,00 ευρώ, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
- την δημιουργία του Κ.Α. Εξόδων 20.7519.01 με τίτλο «Συμμετοχή στην
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.» και την εγγραφή
πίστωσης ποσού 33.915,00 ευρώ.
- Την μείωση πίστωσης του Κ. Α. Εξόδων 20.6211 με τίτλο «Αντίτιμο
ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής διαδικασίας» και διαμορφωμε΄νη πίστωση 580.000,00
κατά ποσό 33.915,00 ευρώ.

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές το Τακτικό Αποθεματικό (Κ.Α. 9111) θα
διαμορφωθεί στο ποσό των 83.594,15 ευρώ.
Αργοστόλι 02/10/2020
Η συντάξασα
Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού &
Προμηθειών

Ο Αν. Διευθυντής της
Οικονομικής Υπηρεσίας

Παυλάτος Γεράσιμος

Κουστουμπάρδη Σοφία
.

Στην συνέχεια ο Α/ Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν στο σύνολο της την
14η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 και να καταρτίσουν σχετική πρόταση
προς έγκριση , στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Η

Επιτροπή

μετά

από

διαλογική

συζήτηση

μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
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όπως

έχει

καταγραφεί

στα

Την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν :

Παπαδάτος Νικόλαος -Μιχαλάτου

Κρυσταλία- Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος-Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος
Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την από 2-10-2020 παραπάνω εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας
 την πρόταση του Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει στο σύνολό του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

το παραπάνω

σχέδιο της

14ης Αναμόρφωσης

Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αργοστολίου.
2.Καταρτίζει

την 14η Αναμόρφωση

του Προϋπολογισμού του έτους 2020 ,

σύμφωνα με την εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας και εισηγείται

την έγκριση

της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 181 /2020

ΑΔΑ:ΨΤΣ646ΜΓΤΤ-ΔΥΕ

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ΕΙΔΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση ,
εισηγούμενος το 2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης

συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, έθεσε υπόψη των Μελών της
Επιτροπής τα παρακάτω :

Με την 274/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η Έγκριση της Μελέτης
Προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ και καθορίστηκε ο τρόπος διενέργειας της προμήθειας
μέσω συνοπτικού διαγωνισμού συνολικού

προϋπολογισμού 73.552,76€ (εβδομήντα
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τρείς χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13% & 24%).
Παρακαλείστε για την έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας
όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο αναλυτικά έχουν ως
εξής :
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως ορίζονται στο
Άρθρο 2 παρ. 1 περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονομικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος
φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που
προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προμήθειας των προϊόντων της παρούσης.
Αναλυτικότερα δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο
της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, το αργότερο μέχρι και
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.. Προσφορά που περιέρχεται στο
Δήμο Αργοστολίου μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί ο
φάκελός της.
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αργοστολίου έως και την προηγουμένη της διενέργειας του
διαγωνισμού, ήτοι έως την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους
προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από
τις διατάξεις του παρόντος μέσα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω
προθεσμία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προ της εκπνοής της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά
ή αίτηση συμμετοχής.
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του Ν.4412/2016 και
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,
στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του
διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα
στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο
του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων
στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί
διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984(Α΄188). Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και
μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο τίτλος της σύμβασης και ο αριθμός της Διακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο
άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).
β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που
αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) .
γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της
οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) .
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω :
Α. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :
1. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (120
ημέρες)
2. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση,
και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
Η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου (δεν χρειάζεται γνήσιο της υπογραφής)
της εταιρείας και θα αναφέρονται σαφώς τα έγραφα νομιμοποίησης της εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή καταστατικό
εταιρείας ή πληρεξούσιο κ.λπ.)
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
συνεταιρισμού.
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ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην
ένωση ή κοινοπραξία.
Β. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που παρέχεται από την αναθέτουσας αρχή και ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΑΝΑΠΟΣΤΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ
και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου σε δύο μορφές αρχείου Αρχείο PDF,
αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με
τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το
υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
(Παράρτημα Ε) είναι οι εξής:
1. Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
2. Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
3. Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ).
Η Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
4. Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18
του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (Μέρος ΙΙΙ.Γ
του ΤΕΥΔ)
5. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68
του ν.3863/2010 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ)
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Β.3, Β.4 & Β.5 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Β.1, Β.2, Β.3 , Β.4 & Β.5.
Σημείωση: Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό
φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή και σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την
παρούσα διακήρυξη, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ
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- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
-Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς
-Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης
-Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι :
-Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
-Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –
μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
- Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα
θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.

-

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

-

Η υποχρέωση περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
συνεταιρισμού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση
ή κοινοπραξία.
Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)
α)Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η
επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής] και
συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν
χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οιπληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα
μέρη II έως ΙV.
γ)Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
To ΤΕΥΔ που θα υποβληθούν μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΣ έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και σε αυτή τη πρώτη φάση του
διαγωνισμού δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που
ο προσφέρων ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης τότε θα ζητηθούν εκ νέου οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις με βεβαίωση
γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και ημερομηνία μετά τη κλήση για προσκόμιση
δικαιολογητικών (άρθρο 12).
Γ.

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

Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.)
ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή
οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου
εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη
που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση
ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε
περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:
i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό,
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά,
iii. το μέρος της προμήθειας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στην εκτέλεση της
προμήθειας,
iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το
διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,
vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
κοινοπραξία,
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η
εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η
σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή,
ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των
όρων της σύμβασης.
Ε.Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως :
1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον
καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.
β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η
αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :
α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα :
α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται
στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους
και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα
εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω
για τους ημεδαπούς.
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο
πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες υποψηφίων.
4. Για φυσικά πρόσωπα:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

ΣΤ.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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Ζ. Για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να
καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά μητρώου), με
το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται με
το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας ή άλλης απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.Στο φάκελο των
Τεχνικών Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη
συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β.
Στα περιεχόμενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωμένων επιτρεπόμενων αποκλίσεων διαστάσεων) ή υστέρηση σε
σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, ς απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016.
Για την προσκόμιση των πιστοποιητικών των προτύπων ποιότητας που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση ισχύει το
άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναμων πιστοποιητικών αποδεδειγμένα.
Ο υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που φέρει και
ο κύριος φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας σύμβασης προμηθειών, η τιμή του προς
προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για
παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.
β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν επιμέλους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή ομάδα
ειδών επί των τιμών μονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).
δ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η
αναθέτουσα αρχή.
ε) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα
γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα.
2) Η οικονομική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας
αρχής (όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης), για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να
προμηθεύσει το συνόλο των ειδών της παρούσας προμήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε
αυτή την περίπτωση η συνολική προσφορά του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του Ενδεικτικού
προϋπολογισμού) θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την
πραγματοποίηση και της οριστικής παράδοσης και τοποθέτησης των προς προμήθεια ειδών και την παραλαβή τους από την αρμόδια
Επιτροπή, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύμβασης.
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.
4)Οι ισότιμες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή. Στην
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους της προμήθειας χωρίς
ωστόσο οι επιμέρους τιμές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται
σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιμώμενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.
6) Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που
φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών που υπολογίζεται από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της
παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών
τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόμη τέσσερις (4) μήνες). Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης
ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και της
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς .
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται
στην παρούσα διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
-Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
-Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνικές Προδιαγραφές" και "Οικονομική
Προσφορά".
-Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
-Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε
περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
-Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχvικώv
πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό
και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).
-Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
-Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων
στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός
ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό
α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών,
β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών,
γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
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Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους
προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας
2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016)
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού
μπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα
που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας
και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής
των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα
της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως
συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση
αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του
παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή,
εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα
με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα Διακήρυξη
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει,
υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο
αναπροσαρμογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης .
η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται
από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται είναι μικρότερη των 120 ημερών.
ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει
εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα
αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
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μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.
4412/2016:
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως
άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .
Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα
μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού
τους Συμβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.
Επίσης
Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :
Εφόσον έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 πε. δδ του Ν.
4412/2016 , απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από
οποιαδήποτε δημόσια αρχή .
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης
της σύμβασης (αναλογικά με τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας). Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα
στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών
μεταβολών
4. Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρακάτω.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες μόνον, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας
σύμβασης ανάθεση για τμήμα των υπό προμήθεια ειδών
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.
2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο
της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
1.Πέραν των δικαιολογητικων συμμετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή μετά την
αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός
ανάδοχος) να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα
στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και
κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της
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σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του
άρθρου 105 .
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί
οψιγενών μεταβολών.
8. Για τη Σύμβαση της παρούσας Διακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι
μεγαλύτερη ή μικρότερη. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύμβασης κατόπιν των απαιτούμενων ενεργειών του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών) είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου.
9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύμβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό Διαγωνισμό με εκτιμώμενη αξία που δεν
υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί
Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου
Νόμου. Ομοίως δεν έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359.
10. Η Οικονομική Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
11.Δεν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νομοθέτημα για δημόσιες
συμβάσεις μικρότερης αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να
παράξει έννομα αποτελέσμα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης πρέπει να συντρέχει μόνον η προϋποθεση
γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση καθώς και η
προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του προσφέροντες.
12. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
13. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό,
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
14. Σχέδιο Σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα 4 αυτής. Για την εκτέλεση της σύμβασης
συμπληρώνεται στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, με την οποία
συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν.
Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
15. Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Αργοστολίου από τον
Δήμαρχο.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόμενα στην Τεχνική
Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
 Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης.
 Τις αποφάσεις των αμρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες
 Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII
 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
 Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις.
 Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016
 Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
 Tην συμφωνηθείσα τιμή.
 Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
 Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις
 Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
 Tον τρόπο παραλαβής.
 Tον τρόπο πληρωμής.
 Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις.
 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα ΓΣΥ.
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16. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
17. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα
φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόμενα,
φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον
τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα εξήντα (60) ημερών. Στο διάστημα αυτό ισχύος
συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που υποχρεούται ο ανάδοχος να παραδόσει τα είδη στον φυσικό τους χώρο καθώς και η προθεσμία
σύνταξης από την Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,
β) οι όροι της σύμβασης και
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με τα
άρθρα 53 και 130 του ίδιου Νόμου.
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια
του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016.
4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις
όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις.
6.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
7. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Αργοστολίου μέτα την παράδοση
των ειδών στο φυσικό τους χώρος- ήτοι στο χώρο λειτουργίας του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου- σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.
8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο προμηθευτής. . Μετά την εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
10. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που
παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι
κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις
του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί
της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Υπηρεσία που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται
από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και
αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
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11. Για την παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.
12. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται αν το επιθυμεί, και στον προμηθευτή.
13. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
μέσα στον οριζόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της παράδοσης, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση μόνο το θεωρημένο
από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
14. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Από τις δυνατότητες πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται για το σύνολο των ειδών, η εξόφληση
του αναδόχου θα γίνει με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικά παραδιδόμενων
κάθε φορά υλικών.
2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια σύμβαση είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο γωνμοδοτικό όργανο
β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗΣΥ & υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης
0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. & Α.Ε.Π.Π. διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
γ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
δ) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016 και
όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 75, 76 και 77, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως
ορίζονταιστα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
ε) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
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πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα
της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
στ) Αν από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
ζ) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
η) Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά
τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
θ)Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016)
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή
υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74
του Ν.4412/16.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου
132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης
σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, ματαιώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει τη σύμβασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή της σύμβασης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν.
4412/2016
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του
συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση
αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.
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3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας μπορεί,
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να
αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας
ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την
ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με
τροποποίηση ή μη των όρων της.
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την ματαίωση απαιτείται ειδική αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε
διαδικασίες συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό. Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού δεν
προβλέπεται εγγύηση συμμετοχής.
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη ανάδοχο.
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, ορίζεται για διάστημα εξήντα
(60) ημερών πλέον του συμβατικού χρόνου οριστικής παράδοσης των ειδών. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο
σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Η συνολική
προβλεπόμενη ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να υπολείπεται των τεσσάρων(4) μηνών ή 120 ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της δημόσιας σύμβασης.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα
στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων
αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
ένωσης ή της κοινοπραξίας.
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της
εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
5. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.
6. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου. Σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση προβλέπεται τμηματική παραλαβή της προμήθειας συνεπώς η επιστροφή
εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται σε κάθε περίπτωση μετά την οριστική παραλαβή όλων των υπό προμήθεια ειδών.
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7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων
των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η
εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα 2.
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι μέχρι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του
διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να
αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 23ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των
Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή,
θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα
δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να
αναφύονται μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα των υπό προμήθεια ειδών
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν
κάθε φορά.
5. Η τυχόν αναφορά εμπορικής ονομασίας των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης
προσφοράς η οποία έχει άλλη εμπορική ονομασία. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή
κατανόηση των απαιτήσεων

Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκρίνουν στο σύνολο του το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης
του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,συνολικού προϋπολογισμού
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73.552,76€ (εβδομήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι
λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13% & 24%).
Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Παπαδάτος Νικόλαος –Μιχαλάτου Κρυσταλία
Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος –Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την 274/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (περί έγκρισης μελέτης και
καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας)
 το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 την πρόταση του Α/ Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει στο σύνολο του το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,συνολικού

προϋπολογισμού 73.552,76€

(εβδομήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13% & 24%).

2. Καταρτίζει όπως παραπάνω τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού
για την Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου, την
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτήριο του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται : α)να υποβάλουν την προσφορά τους, μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ. Βεργωτή 16,
Τ.Κ. 28100 το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη
και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ή β) να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές
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τους μέσω ταχυδρομείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου
επί αποδείξει το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού, δηλαδή την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί:
Α)στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.
Β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου www.argostoli.gov.gr.
Γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜΔΗΣ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται σύμφωνα τις διατάξεις
που παραμένουν σε ισχύ έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της
παραγράφου 1 σημείο Α' και της παραγράφου 1 σημείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
3548/2007 (Α' 68), δηλαδή σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000
ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της
είναι μέχρι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 182/2020

ΑΔΑ:9ΣΘ446ΜΓΤΤ-ΚΗΚ

Έγκριση των αποφάσεων Δημάρχου (περί απευθείας ανάθεσης για τη μίσθωση
ιδιωτικών μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προκάλεσαν δασικές πυρκαγιές).
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση
εισηγούμενος

το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση των αποφάσεων Δημάρχου

(περί απευθείας ανάθεσης για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκάλεσαν δασικές πυρκαγιές) ,έθεσε
υπόψη των Μελών για έγκριση κατά σειρά τις 540-555-561 και 562/2020 αποφάσεις
αναλυτικά όπως παρακάτω:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Αργοστόλι, 15 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Αργοστολίου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμ. Πολιτικής Προστασίας
Πληρ: Ευρίκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα
Ταχ. Δ/νση : Λ.Βεργωτή 160
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 267027984
Φαξ: 2671-22472
email:evriklia.papadima@gmail.com

Αριθμ. Πρωτ.:16691
Αριθμ. Απόφασης: 540

ΑΠΟΦΑΣΗ
CPV 45233141-9
NUTS3-EL623
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση ιδιωτικού μηχανήματος έργου για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά τις 15 Σεπτεμβρίου
2020 στην Θηνιά.
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 «περί απ
ευθείας ανάθεσης»,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012,
4. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία
πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου,
5. Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 και τις σχετικές για την εφαρμογή του εγκυκλίους.
6. Την αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών»,
7. Το γεγονός ότι από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 15-9-2020 πλήττουν το νησί μας ισχυροί
άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ΥΨΗΛΟΣ( κατηγορία κινδύνου 3),
8. Το γεγονός ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Θηνιά (περιοχή ποντικού το αυλάκι).
9. Την αριθ. πρωτ. 86/2020 (ΑΔΑ ΨΟ4946ΜΓΤΤ-ΜΙΥ ) σχετικά με έγκριση κατάρτισης
μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων)οχημάτων-μηχανημάτων έργουμέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές
στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020
έως 31/12/2020 με τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και έγκριση της
Πρόσκλησης ενδιαφέροντος .
10. Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4623/2019 και Ν 4625/2019, εκτός
των άλλων ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
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υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
11. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 (εδάφια δ΄, ε΄) είναι
Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και
τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με
την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την παρ. 2 του άρθρου 58,
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή
οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίασή
της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μισθώνουμε το κάτωθι ιδιωτικό μηχάνημα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών:
Iδιοκτησίας Τζιβράς Παναγής, Α.Φ.Μ 132432389 , ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΚΒ 5932 & ME 124567.
Μον.
Τιμή
Αρ.
Μέτρ.
Δαπάνη
A/A
Περιγραφή Εργασίας
Μον.
Ποσότητα
Τιμ.
ώρες
(€)
(€/h)
(h)
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου
1
25
Η
40
20
800
φορτίου από 11tn μέχρι και 17 tn
Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο
Η
5
20
100
2
52
ωφελίμου φορτίου πλέον των 0,5 tn
Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ
Η
45
15
675
3
7
από 100 HP μέχρι και 150 HP
Σύνολο:
1575
Φ. Π. Α. (24 %):
Συνολική Δαπάνη:
H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισμού του
έτους 2020.
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Θεόφιλος Μιχαλάτος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 16 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Αργοστολίου

Αριθμ. Πρωτ.:16840
Αριθμ. Απόφασης: 555
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378
1953

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμ. Πολιτικής Προστασίας
Πληρ: Ευρίκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα
Ταχ. Δ/νση : Λ Βεργωτή 160
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 267027984
Φαξ: 2671-22472
email:evriklia.papadima@gmail.com
ΑΠΟΦΑΣΗ
CPV 45233141-9
NUTS3-EL623
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση ιδιωτικού μηχανήματος έργου για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά τις 15 Σεπτεμβρίου
2020 στα Μιτακάτα.
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Έχοντας λάβει υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
 Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 «περί απ
ευθείας ανάθεσης»,
 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012,
 Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία
πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου,
 Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 και τις σχετικές για την εφαρμογή του εγκυκλίους.
 Την αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών»,
 Το γεγονός ότι από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 15-9-2020 πλήττουν το νησί μας ισχυροί
άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ΥΨΗΛΟΣ( κατηγορία κινδύνου 3),
 Το γεγονός ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Μιτακάτων.
 Την αριθ. πρωτ. 86/2020 (ΑΔΑ ΨΟ4946ΜΓΤΤ-ΜΙΥ ) σχετικά με έγκριση κατάρτισης
μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων)οχημάτων-μηχανημάτων έργουμέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές
στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020
έως 31/12/2020 με τη διααδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και έγκριση της
Πρόσκλησης ενδιαφέροντος .
 Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4623/2019 και Ν 4625/2019, εκτός
των άλλων ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
 Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 (εδάφια δ΄, ε΄) είναι
Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και
τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
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συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με
την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την παρ. 2 του άρθρου 58,
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή
οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίασή
της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μισθώνουμε το κάτωθι ιδιωτικό μηχάνημα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών:
Ιδιοκτησίας Ν και Γ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΕ, Α.Φ.Μ 0194244633 , ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΖ 3188.
Μον.
Τιμή
Αρ.
Μέτρ.
A/A
Περιγραφή Εργασίας
Μον.
Ποσότητα
Τιμ.
ώρες
(€/h)
(h)
Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου
1
28
h
35
4
φορτίου από 6 tn έως 17 tn
Σύνολο:
Συνολική Δαπάνη:

173,60

Θεόφιλος Μιχαλάτος
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 17 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.:16952
Αριθμ. Απόφασης: 561

CPV 45233141-9
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140
33,6

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

140

Φ. Π. Α. (24 %):

H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισμού του
έτους 2020.
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Αργοστολίου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμ. Πολιτικής Προστασίας
Πληρ: Ευρίκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα
Ταχ. Δ/νση : Λ.Βεργωτή 160
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 267027984
Φαξ: 2671-22472
email:evriklia.papadima@gmail.com

Δαπάνη
(€)

NUTS3-EL623
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση ιδιωτικού μηχανήματος έργου για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά τις 16 και 17
Σεπτεμβρίου 2020 στην Αγία Ειρήνη.
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Έχοντας λάβει υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
 Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 «περί απ
ευθείας ανάθεσης»,
 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012,
 Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία
πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου,
 Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 και τις σχετικές για την εφαρμογή του εγκυκλίους.
 Την αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών»,
 Το γεγονός ότι από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 17-9-2020 πλήττουν το νησί μας ισχυροί
άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ΥΨΗΛΟΣ( κατηγορία κινδύνου 3),
 Το γεγονός ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Αγία Ειρήνη.
 Την αριθ. πρωτ. 86/2020 (ΑΔΑ ΨΟ4946ΜΓΤΤ-ΜΙΥ ) σχετικά με έγκριση κατάρτισης
μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων)οχημάτων-μηχανημάτων έργουμέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές
στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020
έως 31/12/2020 με τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και έγκριση της
Πρόσκλησης ενδιαφέροντος .
 Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4623/2019 και Ν 4625/2019, εκτός
των άλλων ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
 Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 (εδάφια δ΄, ε΄) είναι
Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και
τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με
την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την παρ. 2 του άρθρου 58,
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή
οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίασή
της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μισθώνουμε το κάτωθι ιδιωτικό μηχάνημα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών:
Iδιοκτησίας Τζιβράς Παναγής, Α.Φ.Μ 132432389 , ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΚΒ 5932
A/A Αρ.
Περιγραφή Εργασίας
Μον.
Τιμή
Ποσότητα
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Δαπάνη

Τιμ.

1

25

2

52

3

7

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου
φορτίου από 11tn μέχρι και 17 tn
Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο
ωφελίμου φορτίου πλέον των 0,5 tn
Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ
από 100 HP μέχρι και 150 HP

Μέτρ.
ώρες
(h)

Μον.
(€/h)

(€)

Η

40

16

640

Η

5

16

80

Η

45

15

675

Σύνολο:
Φ. Π. Α. (24 %):

334,80

Συνολική Δαπάνη:

1729,80

H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισμού του
έτους 2020.
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Θεόφιλος Μιχαλάτος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Αργοστολίου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμ. Πολιτικής Προστασίας
Πληρ: Ευρίκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα
Ταχ. Δ/νση : Λ Βεργωτή 160
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 267027984
Φαξ: 2671-22472
email:evriklia.papadima@gmail.com

Αριθμ. Πρωτ.:-16953Αριθμ. Απόφασης:-562-

ΑΠΟΦΑΣΗ
CPV 45233141-9
NUTS3-EL623
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη μίσθωση ιδιωτικού μηχανήματος έργου για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά τις 16 και 17
Σεπτεμβρίου 2020.
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Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Έχοντας λάβει υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
 Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 «περί απ
ευθείας ανάθεσης»,
 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012,
 Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία
πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου,
 Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 και τις σχετικές για την εφαρμογή του εγκυκλίους.
 Την αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών»,
 Το γεγονός ότι από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 17-09-2020 πλήττουν το νησί μας
ισχυροί άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ΥΨΗΛΟΣ( κατηγορία κινδύνου 3),
 Το γεγονός ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Αγίας Ειρήνης.
 Την αριθ. πρωτ. 86/2020 (ΑΔΑ ΨΟ4946ΜΓΤΤ-ΜΙΥ ) σχετικά με έγκριση κατάρτισης
μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων)οχημάτων-μηχανημάτων έργουμέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές
στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020
έως 31/12/2020 με τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και έγκριση της
Πρόσκλησης ενδιαφέροντος .
 Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4623/2019 και Ν 4625/2019, εκτός
των άλλων ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
 Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 (εδάφια δ΄, ε΄) είναι
Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και
τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με
την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την παρ. 2 του άρθρου 58,
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή
οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίασή
της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μισθώνουμε το κάτωθι ιδιωτικό μηχάνημα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών:
Ιδιοκτησίας Ν και Γ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΕ, Α.Φ.Μ 094244633 , ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΖ 3188
Μον.
Τιμή
Αρ.
Μέτρ.
A/A
Περιγραφή Εργασίας
Μον.
Ποσότητα
Τιμ.
ώρες
(€/h)
(h)
1
28 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου
H
35
14
1562

Δαπάνη
(€)
490

φορτίου από 6 tn έως 17 tn
Σύνολο:
Φ. Π. Α. (24 %): 117,60
Συνολική Δαπάνη: 607,60
H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισμού του
έτους 2020.
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Θεόφιλος Μιχαλάτος

Στην συνέχεια ο Α/ Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν στο σύνολο τους τις
540/16691/15-09-2020

,

555/16840/16-09-2020,

561/16952/17-09-2020

562/16953/17-09-2020 αποφάσεις Δημάρχου (απευθείας αναθέσεις

και

μίσθωσης

ιδιωτικών μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προκάλεσαν οι δασικές πυρκαγιές τις 15-16 και 17 Σεπτεμβρίου 2020).

Η

Επιτροπή

μετά

από

διαλογική

συζήτηση

όπως

έχει

καταγραφεί

στα

μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν :

Παπαδάτος Νικόλαος -Μιχαλάτου

Κρυσταλία- Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος-Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος
Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 Τις 540-555-561 & 562/2020 αποφάσεις Δημάρχου
 την πρόταση του Α /Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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1.Εγκρίνει

στο σύνολό τους τις 540/16691/15-09-2020 , 555/16840/16-09-2020

561/16952/17-09-2020 και 562/16953/17-09-2020 αποφάσεις Δημάρχου (απευθείας
αναθέσεις

μίσθωσης ιδιωτικών

μηχανημάτων

εκτάκτων αναγκών που προκάλεσαν

έργου για την αντιμετώπιση των

οι δασικές

πυρκαγιές τις 15-16 και 17

Σεπτεμβρίου 2020).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 183 /2020

ΑΔΑ:ΩΗΠΦ46ΜΓΤΤ-ΘΩ5

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΡΑΣΣΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση
εισηγούμενος

το

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής

διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ
ΚΡΑΣΣΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της
Επιτροπής Διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι
Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΡΑΣΣΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
Προϋπολογισμού 70.026,23 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Στο Αργοστόλι στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία του ισογείου του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου "Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ", Λεωφόρος Βεργωτή 16 του Δήμου Αργοστολίου, η Επιτροπή διεξαγωγής της
Δημοπρασίας του έργου του θέματος, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 147/2020 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου, και αποτελείται από τους εξής:
1. Γεράσιμος Φιλιππάτος
2. Σοφία Μισαηλίδου
3. Σπύρος Σπαθής

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ
Δ.Τ.Υ. Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. Δ.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών (ώρα 09:30) προσήλθαν και
κατέθεσαν προσφορά κατά σειρά οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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1.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ

2.

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ

Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.μ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη
χρόνου παραλαβής προσφορών.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου
Αργοστολίου για να διαπιστώσει εάν έχουν υποβληθεί Προσφορές με συστημένη επιστολή προς
την Αναθέτουσα Αρχή ή με κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο της.
Αφού διαπιστώθηκε η υποβολή δύο (2) Προσφορών στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας
Αρχής, αυτή παρελήφθη από την επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα, προκειμένου να τηρηθεί η
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η προσφορά που παρελήφθη καταχωρήθηκε ως εξής:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Αρ. Πρωτ. Αίτησης

1.
2.

ALMOTEK I.K.E.

17134/21-9-2020

(ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΠΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

17446/23-9-2020/08.48 π.μ.

(ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ)
Οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους, καταγράφηκαν ως
ακολούθως τα δικαιολογητικά συμμετοχής και μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής.
Α/Α
1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

-----

ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

------

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

-----

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

------

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: ALMOTEK I.K.E.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

4.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

3.

Εγγυητική επιστολή
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

2.

Τ.Ε.Υ.Δ.

ΣΠΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ
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Αμέσως μετά αποσφραγίστηκαν οι Οικονομικές Προσφορές, μονογράφησαν από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα επί μέρους στοιχεία τους τα
οποία καταχωρίζονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

18%

28 %
25%

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΑΡΔΕΥΣΗ
27%
23%

15 %

15 %

15 %

15 %

25 %

25 %

25 %

25 %

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΡΓΑ

29 %

27 %

2.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ
ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

24 %

3.

ALMOTEK I.K.E.

4.

Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

1.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών και έγινε έλεγχος
ομαλότητας των οικονομικών προσφορών (βλ. συνημμένο: Έλεγχος ομαλότητας οικονομικών
προσφορών, τέσσερα -4- φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Πρακτικού).
Οι οικονομικές Προσφορές καταχωρίζονται σε Πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:

Α/Α

Μέση
τεκμαρτή
έκπτωση

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

1.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ

27,68

2.

Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.

25,00

3.

ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

24,45

4.

ALMOTEK I.K.E.

15,00

Ακολούθησε ο έλεγχος των φακέλων προσφοράς των διαγωνιζομένων κατά τη σειρά
μειοδοσίας και διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Για τον διαγωνιζόμενο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ»
διαπιστώθηκε ότι:
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η προσφορά (ΤΕΥΔ) ελέγχθηκε και

Στην παρούσα φάση κρίνεται παραδεκτή.

2. Για τον διαγωνιζόμενο «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» η προσφορά (ΤΕΥΔ)
ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι:
Στην παρούσα φάση κρίνεται παραδεκτή.
3. Για τον διαγωνιζόμενο «ALMOTEK I.K.E.»

η προσφορά (ΤΕΥΔ) ελέγχθηκε και

διαπιστώθηκε ότι:
Στην παρούσα φάση κρίνεται παραδεκτή.
4. Για τον διαγωνιζόμενο "Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε." η προσφορά (ΤΕΥΔ) ελέγχθηκε και
διαπιστώθηκε ότι:
Στην παρούσα φάση κρίνεται παραδεκτή.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Επιτροπή ομοφώνως εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1 στ) της διακήρυξης την ανάθεση της
σύμβασης στον μειοδότη - (προσωρινό) ανάδοχο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ", με νόμιμο εκπρόσωπο
τον ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ, με μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ)= 27,68%.
Τονίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) κοινοποιεί την Απόφαση
έγκρισης σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της
Απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει προς το παρόν την λύση της
Συνεδρίασης.
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως σε τρία
(3) αντίγραφα
Συνημμένα: Έλεγχος ομαλότητας των οικονομικών προσφορών (τέσσερα -4- φύλλα).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
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2. ΣΟΦΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ
3. ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Στην συνέχεια ο Α/ Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν στο σύνολο του το
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΡΑΣΣΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και να αναθέσουν

την σύμβαση

στον μειοδότη - (προσωρινό) ανάδοχο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ", με νόμιμο εκπρόσωπο τον
ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ, με μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ)= 27,68%.

Η

Επιτροπή

μετά

από

διαλογική

συζήτηση

όπως

έχει

καταγραφεί

στα

μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν :

Παπαδάτος Νικόλαος -Μιχαλάτου

Κρυσταλία- Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος-Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος
Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την 158/2020απόφαση Δ.Σ (περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου
εκτέλεσης)ΑΔΑ:Ω66746ΜΓΤΤ-ΣΛΗ
 την 152/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων)ΑΔΑ:
6Μ0Κ46ΜΓΤΤ-Α6Ο
 την αρθμ. Πρωτ. 486/15608/2-09-2020 Διακήρυξη Δημάρχου
 το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
 την πρόταση του Α /Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει στο σύνολό του το παραπάνω ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διεξαγωγής του
συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
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του έργου: «Ανάπλαση οδού Κρασσά Αργοστολίου» προϋπολογισμού 56.472,77 €
πλέον Φ.Π.Α.
2.Αναθέτει την σύμβαση κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση οδού Κρασσά
Αργοστολίου» στον μειοδότη - (προσωρινό) ανάδοχο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ", με νόμιμο
εκπρόσωπο τον ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ, με μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ)= 27,68%.
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο
μέσο επί αποδείξει.
Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3
της αριθ.486/15608/2-09-2020 Διακήρυξης .
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 184 /2020

ΑΔΑ:6ΥΞΘ46ΜΓΤΤ-ΙΝΤ

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ
ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση
εισηγούμενος

το

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής

διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» έθεσε υπόψη των
Μελών της Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 16858/15-0902020

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Επιτροπής Διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

1569

της

1570

1571

Στην συνέχεια ο Α/ Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν στο σύνολο του το 1ο
ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΡΣΩΝ ΔΕ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και να κηρύξουν ΑΓΟΝΟ τον εν λόγω Διαγωνισμό.

Η

Επιτροπή

μετά

από

διαλογική

συζήτηση

όπως

έχει

καταγραφεί

στα

μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν :

Παπαδάτος Νικόλαος -Μιχαλάτου

Κρυσταλία- Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος-Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος
Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 την αριθμ. 66/2020 μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης
 τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016
 την 149/18-08-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (περί συγκρότησης
Επιτροπής Διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού) .
 την 154/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων)ΑΔΑ:
Ω3Δ546ΜΓΤΤ-3ΗΠ
 την αρθμ. Πρωτ. 475/15202/27-08-2020 Διακήρυξη Δημάρχου
 το 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
 την πρόταση του Α /Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει στο σύνολό του το παραπάνω 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διεξαγωγής του
συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου: «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού πλατείας Αγίου Χριστοφόρου στην Τ.Κ
Φάρσων Δ.Ε Αργοστολίου» προϋπολογισμού 5.881.66 € πλέον Φ.Π.Α .
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2.Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού πλατείας Αγίου
Χριστοφόρου στην Τ.Κ Φάρσων Δ.Ε Αργοστολίου» διότι δεν κατατέθηκε καμία
προσφορά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185 /2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:9 Ο3146ΜΓΤΤ-Ψ7Η
Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Αργοστολίου με τον Δήμο
Τρικκκαίων και την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος, κ. Παπαδάτος Νικόλαος συνεχίζοντας την συνεδρίαση ,
έδωσε τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αργοστολίου κ. Φραντζή Νικόλαο
ο οποίος εισηγούμενος

το

6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης: «Έγκρισης σύναψης

Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Αργοστολίου με τον Δήμο Τρικκκαίων και την
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α », έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την με
αριθ. πρωτ. 17893/25-09-2020 σχετική Εισηγητική Έκθεση , η οποία αναλυτικά έχει
ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (e-Trikala Α.Ε.)
Εισαγωγή
Ένας σύγχρονος Δήμος, εκτός από τις αρμοδιότητες και το πλαίσιο δράσης του, έχει µία
κυρίαρχη αποστολή, εκείνη της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης της
καθημερινότητας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του. Υπό το πρίσμα
αυτό, μπορεί και πρέπει να ανταποκρίνεται δραστικά στα διογκούμενα προβλήματα που
αντιμετωπίζει συνεχώς η τοπική αυτοδιοίκηση. Εφαρμόζοντας στρατηγικές προσανατολισμένες
στο αναπτυξιακό μοντέλο της έννοιας «έξυπνη πόλη», το οποίο χρησιμοποιεί εντατικά τις
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, επιχειρεί να προσεγγίζει δυναμικά, καινοτόμα και ευέλικτα
όλες τις διαδικασίες και το πολύπλοκο πλαίσιο που αντιπροσωπεύει μια πόλη, ώστε το
άθροισμα να μεταφράζεται σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Άλλωστε, είναι γεγονός
πως η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί νέες μορφές δημόσιας διαχείρισης, προσανατολισμένες προς
τους πολίτες, με υπηρεσίες που θα ενισχύουν την προαναφερόμενη κυρίαρχη αποστολή.
Η «έξυπνη» πόλη» αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάδυση αυτών των νέων και σύγχρονων
μορφών διακυβέρνησης και τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, με βασικό στόχο την
επίτευξη μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και μάλιστα προβάλλει ίσως ως η μοναδική
λύση για μία βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη την οποία προωθεί και η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΜΕΡΟΣ Α΄
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ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ
Ο Δήμος Αργοστολίου που προέκυψε από τη διάσπαση του ενιαίου δήμου Κεφαλονιάς
(άρθρο 154 ν.4600/2019 – ΦΕΚ Α’ 43/9-3-2019) αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά και
οργανωτικά προβλήματα εξαιτίας των συνεπειών που προέκυψαν κυρίως με τη μείωση του
τεχνικού, διοικητικού - οικονομικού προσωπικού του. Η παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες
αλλά και η αδιαμφισβήτητη απαίτηση της κοινωνίας να διευκολυνθεί η παροχή αυτών των
υπηρεσιών, να προωθηθεί η στρατηγική της ψηφιακής διακυβέρνησης και να αναβαθμιστούν
τα λειτουργικά συστήματα του δήμου προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ψηφιακό σύστημα
διαχείρισης παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών επιτάσσουν τον εκσυγχρονισμό των
υπηρεσιών του με εφαρμογές προσανατολισμένες στο αναπτυξιακό μοντέλο της έννοιας
«έξυπνη πόλη». Συνεπώς, η Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του καθίσταται επιτακτική και
αναγκαία.
Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων, με την ενδυνάμωση
άτυπων δικτύων επικοινωνίας μεταξύ αιρετών και στελεχών του δήμου, με την επέκταση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη διάχυση και την υιοθέτηση καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας
αλλά και την ενδυνάμωση της επικοινωνίας ανάμεσα στο δημότη και τη δημοτική αρχή.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στα πλαίσια της ανωτέρω αναγκαιότητας καταλήγουμε στην υποβολή πρότασης
συνεργασίας με το δήμο Τρικκαίων και την Αναπτυξιακή του εταιρεία e-trikala.
Ο Δήμος Τρικκαίων τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί με διάφορα έργα στο χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης και υλοποιεί , μαζί με την αναπτυξιακή του εταιρεία, ένα τεχνολογικό εγχείρημα
για τους πολίτες, ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες, με εργαλείο τις εξελίξεις στην
Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο δήμος Τρικκαίων στοχεύει μέσω της
αναπτυξιακής του εταιρείας στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή των
Τρικάλων αλλά και στην ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων υπηρεσιών και δομών σε τοπικές
κοινωνίες άλλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας και κυρίως άλλων οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Τα έργα της «e-Τrikala Α.Ε.» αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες είναι εστιασμένες στις ανάγκες μιας μεσαίου μεγέθους
πόλης όπως τα Τρίκαλα. Διανύοντας τον 21ο αιώνα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι πολίτες
κάθε ηλικίας απολαμβάνουν χρηστικά «προϊόντα» για τις συναλλαγές τους και την από
απόσταση εξυπηρέτησή τους, καθώς και έργα πληροφόρησης με τοπικό και τουριστικό
περιεχόμενο. Η Εταιρεία βασιζόμενη στη νέα ευρυζωνική πραγματικότητα δημιουργεί και
ολοκληρώνει ψηφιακά έργα και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη.
Μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της είναι: Ασύρματα δημοτικά δίκτυα, GIS, εφαρμογές
τηλεϊατρικής, δίκτυα οπτικών ινών, ευφυείς μεταφορές, διοργάνωση εκδηλώσεων όπως το
θεματικό πάρκο «Ο Μύλος των Ξωτικών», Λύσεις Έξυπνης Πόλης (στάθμευσης – φωτισμού περιβαλλοντικών μετρήσεων, διαχείρισης κίνησης), Λύσεις Έξυπνου Εμπορικού Κέντρου, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αργοστολίου επιθυμεί να υιοθετήσει την ίδια φιλοσοφία και
ανάλογες πρακτικές, ώστε να διαθέσει με εύχρηστο τρόπο την τεχνολογία αυτή στους ίδιους
τους πολίτες του, αλλάζοντας προς το καλύτερο στοιχεία της καθημερινότητας τους.
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Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο αντικείμενο της παρούσας που έχει να κάνει
με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές-προϊόντα και καινοτόμα εργαλεία, καθιστούν
απαραίτητη και πολύτιμη τη συμβολή του Δήμου Τρικκαίων και της e-Trikala A.E. ως τεχνικό
σύμβουλο εξειδικευμένο σε θέματα ΤΠΕ σε δήμους, για την αποτελεσματική οργανωτική,
λειτουργική και διαχειριστική υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου με σκοπό την ψηφιακή του
αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών του, καθώς και την
προώθηση από τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του
αναπτυξιακού εργαλείου της ψηφιακής διακυβέρνησης στον ευρύτερο χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ – ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος Αργοστολίου το επόμενο διάστημα θα
είναι σε θέση να παρέχει στους δημότες του αλλά και στα στελέχη του Δήμου τις ακόλουθες
εφαρμογές και υπηρεσίες:


Υπηρεσία δήλωσης προβλημάτων, καταγραφής αιτημάτων και εξυπηρέτησης πολιτών
μέσα από οργανωμένο Call-Centre για τουλάχιστον 16 ώρες/μέρα (και πέραν δηλ. του
ωραρίου απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου Αργοστολίου και του ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών του). Το Call-Centre θα λειτουργεί με εξειδικευμένο
προσωπικό της επιχείρησης e-trikala A.E. οι οποίοι θα συνεργάζονται με στελέχη του Δ.
Αργοστολίου.



Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με αναβάθμιση της ιστοσελίδας
και δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης για την ενίσχυση της δημοκρατίας.



Το σύνολο των εφαρμογών και υπηρεσιών θα παραχωρηθούν ως υπηρεσία από την etrikala A.E. για όλο το διάστημα της σύμβασης, χωρίς κόστος αγοράς αδειών λογισμικού
(θα παραχωρηθεί ως SaaS) και χωρίς υψηλά κόστη συντήρησης από την πλευρά του
Δήμου Αργοστολίου, καθιστώντας τις υπηρεσίες, με αυτόν τον τρόπο, άμεσα
υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες (το σύνολο των εφαρμογών θα προσφέρεται με τη
μορφή Software as a Service και θα συνοδεύει τις υπηρεσίες του Call-Centre). Συνεπώς,
ο Δήμος Αργοστολίου θα μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα τις υπηρεσίες και τις
εφαρμογές επιλογής του χωρίς κόστος συντήρησης και αναβαθμίσεων αλλά και χωρίς
μεγάλο κόστος αρχικής επένδυσης.

Τα προσδοκώμενα οφέλη για το Δήμο Αργοστολίου από τη λειτουργία των παραπάνω
υπηρεσιών θα είναι τα εξής :


Η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών σε θέματα των πολιτών ελαχιστοποιώντας το
χρόνο αναμονής και τη μείωση των επισκέψεών τους στο Δήμο.



Η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε έναν αριθμό τηλεφώνου με στόχο
την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.



Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει
ο Δήμος στους πολίτες και στους επισκέπτες (βελτίωση της καθημερινότητας, χρήση της
τεχνολογίας, κλπ.).
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Η μείωση της γραφειοκρατίας και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου με
δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών και επικοινωνίαςενημέρωσης των δημοτών.



Η μείωση λειτουργικών δαπανών, η διαφάνεια και η εξοικονόμηση πόρων μέσω της
παροχής πρωτοποριακών λύσεων και τεχνολογιών αιχμής.

Τα οφέλη για τον πολίτη θα είναι τα ακόλουθα:


Ένα ενιαίο τηλέφωνο επικοινωνίας για διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο με
άμεση ανταπόκριση και καταγραφή των αιτημάτων-παραπόνων του.



Άμεση πληροφόρηση για υπηρεσίες του Δήμου.



Άμεση εξυπηρέτηση για καταχώρηση αιτημάτων και δήλωση βλαβών.



Άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.



Δυνατότητα 16ωρης εξυπηρέτησης για διάφορα θέματα (π.χ. ενημέρωση για
απαραίτητα δικαιολογητικά, εκδηλώσεις του Δήμου, κλπ.).



Άμεση υποβολή προτάσεων και ιδεών επί της διαμορφούμενης πολιτικής και ενεργειών
της δημοτικής αρχής με τη χρήση της πλατφόρμας διαβούλευσης.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η προτεινόμενη Προγραμματική Σύμβαση προκύπτει από ειδικές διατάξεις που
αφορούν τη σύναψη, διαδικασία και περιεχόμενο Προγραμματικών Συμβάσεων και ειδικότερα:


Το άρθρο 225 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.



Το άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α’/07-06-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Την παρ. 2β του άρθρων 2 & 4 του ΠΔ 80/2016 & και το άρθρο 203 του Ν.4555/18 ( περί
ψήφισης ανάληψης υποχρέωσης).



Το άρθρο 132 του Ν. 4714/20 (ΦΕΚ Α’ 148/31.07.20) το οποίο αντικαθιστά την παρ. 9
του αρ. 21 του ν. 4690/20 και ορίζει ότι ¨Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες οικονομικές επιτροπές¨

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ :
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι απολύτως εναρμονισμένη με τις ανωτέρω σχετικές
διατάξεις και περιέχει 12 ξεχωριστά άρθρα ως κατωτέρω:
Άρθρο 1: Περιεχόμενο της σύμβασης.
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Άρθρο 2 : Σκοπός της σύμβασης.
Άρθρο 3 : Αντικείμενο της σύμβασης.
Άρθρο 4 :Τρόπος υλοποίησης των δράσεων.
Άρθρο 5 : Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης - Διάρκεια σύμβασης.
Άρθρο 6 :Προϋπολογισμός – Πόροι - Χρηματοδότηση.
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων.
Άρθρο 8: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Άρθρο 9: Ρήτρες - Κυρώσεις - Καταγγελία σύμβασης.
Άρθρο 10: Αντισυμβατική συμπεριφορά.
Άρθρο 11: Διαιτησία-Επίλυση διαφορών.
Άρθρο 12: Τροποποίηση της σύμβασης - Τελικές διατάξεις.
ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1ο Βήμα: Απόφαση έγκρισης της Σύμβασης από τους φορείς που συμμετέχουν,
2ο Βήμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπογεγραμμένη από το Δήμαρχο Αργοστολίου,
3ο Βήμα: Υπογραφή της Σύμβασης από το Δήμαρχο και τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη,
4ο Βήμα: Υλοποίηση της Σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα,
5ο Βήμα: Αποπληρωμή δαπανών που έχουν εκτελεστεί,
6ο Βήμα: Με την ολοκλήρωση της ΠΣ γίνεται απολογισμός από την επιτροπή παρακολούθησης
και συντάσσεται πρακτικό ολοκλήρωσης.
Επισημάνσεις: α} Η παρούσα Π.Σ. δεν υποβάλλεται σε προσυμβατικό έλεγχο γιατί δεν
υπερβαίνει το ποσόν των 200.00 ευρώ ( παρ. 1α του αρθ. 100 ν 3852/10 όπως τροποποιήθηκε
με την παρ 9 του αρθ. 8 του ν.4071/12)
β}
Δεν υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του
Ν.3852/10 (παρ. 1α αρθ. 100 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρθ. 21 του
Ν.4690/20) - « αν ένας των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, η Π.Σ. δεν υπόκειται στον
υποχρεωτικό έλεγχο »
Επίλογος
Η υλοποίηση της υποβαλλόμενης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Τρικκαίων και
την Αναπτυξιακή του Εταιρεία μόνον οφέλη θα προσκομίσει στο νεοσύστατο δήμο μας: Θα
συμβάλλει αποφασιστικά, ουσιαστικά και πρακτικά στον εκσυγχρονισμό-ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών του μεταφέροντας τεχνογνωσία στα στελέχη του. Κυρίως όμως θα συμβάλλει θετικά
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στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και θα δώσει τη
δυνατότητα για τη συμβολή τους στις δράσεις και τις διαμορφούμενες πολιτικές του δήμου.
Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε την έγκριση της συνημμένης Προγραμματικής Σύμβασης.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. (e-Trikala A.E.)

ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

[Αργοστόλι,…./…./2020]
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Στο Αργοστόλι, σήμερα την …../…../2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. Του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», που
εδρεύει………………………., με Α.Φ.Μ. ………….. & Δ.Ο.Υ. ………….., όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από το Δήμαρχο κ. ………………, (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως, «ο
Δήμος Αργοστολίου»).
2. Του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», που
εδρεύει………………………….., με Α.Φ.Μ. ………………. & Δ.Ο.Υ. ………….., όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από το Δήμαρχο κ. ........................................, (εφεξής καλούμενος χάριν
συντομίας ως, «ο Δήμος Τρικκαίων»).
3. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», με διακριτικό τίτλο
«e-Trikala A.E.», που εδρεύει………………., με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ..........., Α.Φ.Μ. ………………. &
Δ.Ο.Υ.……………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. …………,
(εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως, «η Εταιρεία»).
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:


Του άρθρου 225 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.



Του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Την υπ’ αριθ. ……../2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου,
με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.



Την υπ’ αριθ. ……../2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, με
την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.



Την υπ’ αριθ. ………/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της e-Trikala A.E., με
την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
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Συνάπτουν μεταξύ τους Προγραμματική Σύμβαση («η σύμβαση») με τους παρακάτω όρους
και συμφωνίες :
ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τα παρακάτω άρθρα :
Άρθρο 1: Περιεχόμενο της σύμβασης.
Άρθρο 2 : Σκοπός της σύμβασης.
Άρθρο 3 : Αντικείμενο της σύμβασης.
Άρθρο 4 :Τρόπος υλοποίησης των δράσεων.
Άρθρο 5 : Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης - Διάρκεια σύμβασης.
Άρθρο 6 :Προϋπολογισμός – Πόροι - Χρηματοδότηση.
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων.
Άρθρο 8: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Άρθρο 9: Ρήτρες - Κυρώσεις - Καταγγελία σύμβασης.
Άρθρο 10: Αντισυμβατική συμπεριφορά.
Άρθρο 11: Διαιτησία-Επίλυση διαφορών.
Άρθρο 12: Τροποποίηση της σύμβασης - Τελικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1. Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται ένα γενικό πλαίσιο συμφωνίας για την οργάνωση
και διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών και την άσκηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και
ειδικότερα για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου με εφαρμογή
καινοτόμων εργαλείων εξυπηρέτησης του πολίτη (το «Έργο»), μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών και συγκεκριμένα του Δήμου Αργοστολίου, του Δήμου Τρικκαίων και της Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Τρικκαίων – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με διακριτικό
τίτλο «e-Trikala A.E.», ενώ επίσης προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης του
περιεχομένου της.
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2.2. Επίσης, με την παρούσα σύμβαση, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να συμπράξουν
από κοινού και κατά το δυνατόν ισόρροπα και να συνδράμουν εξυπηρετώντας κοινά
επιδιωκόμενους δημόσιους σκοπούς, σε θέματα που αφορούν την οργανωτική, λειτουργική και
τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου με σκοπό την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του.

2.3. Ειδικότερα, σκοπός είναι, μεταξύ άλλων, η διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών με
αναπτυξιακό χαρακτήρα για την προώθηση και υλοποίηση της στρατηγικής ψηφιακής
διακυβέρνησης του Δήμου Αργοστολίου. Ο σκοπός συνίσταται στην οργάνωση, αναβάθμιση,
υποστήριξη και διαχείριση των υλικοτεχνικών υποδομών του Δήμου Αργοστολίου και την
ψηφιακή οργάνωση και αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων του Δήμου Αργοστολίου,
προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ψηφιακό σύστημα διαχειρίσης παρεχόμενων δημοτικών
υπηρεσιών.

2.4. Ο Δήμος Αργοστολίου αναγνωρίζοντας την αξία των ψηφιακών εφαρμογών για τους
δημότες και τις υπηρεσίες του, θα προβεί σε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Τρικκαίων και
την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικκαίων, με σκοπό την προγραμματική δέσμευση
συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου
Αργοστολίου, εφαρμόζοντας στρατηγικές προσανατολισμένες στο αναπτυξιακό μοντέλο της
έννοιας «έξυπνη πόλη», με την αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων, με την ενδυνάμωση
άτυπων δικτύων επικοινωνίας μεταξύ αιρετών και στελεχών του Δήμου Αργοστολίου, με την
επέκταση των παρερχομένων υπηρεσιών μέσω διαδημοτικών συνεργασιών, με τη διάχυση και
την υιοθέτηση καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας αλλά και την ενδυνάμωση της επικοινωνίας
ανάμεσα στο δημότη και τη δημοτική αρχή.

Αναλυτικότερα, ένας Δήμος εκτός από τις αρμοδιότητες και το πλαίσιο δράσης του, έχει µία
κυρίαρχη αποστολή, εκείνη της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης της
καθημερινότητας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του. Υπό το πρίσμα
αυτό, μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίσει δραστικά τα διογκούμενα προβλήματα που
αντιμετωπίζει συνεχώς η τοπική αυτοδιοίκηση, εφαρμόζοντας στρατηγικές προσανατολισμένες
στο αναπτυξιακό μοντέλο της έννοιας «έξυπνη πόλη», το οποίο χρησιμοποιεί εντατικά τις
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για να προσεγγίσει δυναμικά, καινοτόμα και ευέλικτα όλες τις
διαδικασίες και το πολύπλοκο πλαίσιο που αντιπροσωπεύει μια πόλη, ώστε το άθροισμα να
μεταφράζεται σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Άλλωστε, είναι γεγονός πως η
σύγχρονη κοινωνία απαιτεί νέες μορφές δημόσιας διαχείρισης, προσανατολισμένες προς τους
πολίτες, με υπηρεσίες που θα αποτελούν ενισχυτές της προαναφερόμενης κυρίαρχης
αποστολής.
Η «έξυπνη» πόλη» αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάδυση αυτών των νέων και σύγχρονων
μορφών διακυβέρνησης και τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, με βασικό στόχο την
επίτευξη μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και μάλιστα προβάλει ίσως ως η μοναδική
λύση για μία βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη την οποία προωθεί και η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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2.5. Ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την αναπτυξιακή του εταιρεία, πρωτοπορούν με
διάφορα έργα τα τελευταία χρόνια στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και υλοποιούν
στρατηγικά ένα πιλοτικό τεχνολογικό εγχείρημα για τους πολίτες, συνδυάζοντας τις σύγχρονες
ανάγκες και τη μελλοντική κατάσταση στις πόλεις, με εργαλείο τις εξελίξεις στην Τεχνολογία
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και με κυρίαρχο μέλημα τη χρησιμότητα των
τεχνολογικών εφαρμογών για τους πολίτες. Η «e-Trikala A.E.» έχει ως βασικό καταστατικό
σκοπό, μεταξύ των άλλων, τη συμβολή στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην
περιοχή των Τρικάλων αλλά και τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων
υπηρεσιών και δομών σε τοπικές κοινωνίες άλλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, στα
πλαίσια της αποδοτικότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών-πολιτών και
επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του χρόνου και κόστους
των συναλλαγών με δημόσιες υπηρεσίες.
Τα έργα της «e-Τrikala Α.Ε.» αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες είναι εστιασμένες στις ανάγκες μιας μεσαίου μεγέθους
πόλης όπως τα Τρίκαλα. Διανύοντας τον 21ο αιώνα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι πολίτες
κάθε ηλικίας, απολαμβάνουν χρηστικά «προϊόντα» για τις συναλλαγές τους και την από
απόσταση εξυπηρέτησή τους, καθώς και έργα πληροφόρησης με τοπικό και τουριστικό
περιεχόμενο. Η Εταιρεία βασιζόμενη στη νέα ευρυζωνική πραγματικότητα δημιουργεί και
ολοκληρώνει ψηφιακά έργα και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη.
Μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της είναι: Ασύρματα δημοτικά δίκτυα, GIS, εφαρμογές
τηλεϊατρικής, δίκτυα οπτικών ινών, ευφυείς μεταφορές, διοργάνωση εκδηλώσεων όπως το
θεματικό πάρκο «Ο Μύλος των Ξωτικών», Λύσεις Έξυπνης Πόλης (στάθμευσης – φωτισμού περιβαλλοντικών μετρήσεων, διαχείρισης κίνησης), Λύσεις Έξυπνου Εμπορικού Κέντρου, κλπ.
2.6. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αργοστολίου επιθυμεί να υιοθετήσει την ίδια φιλοσοφία και
ανάλογες πρακτικές, ώστε να διαθέσει με εύχρηστο τρόπο την τεχνολογία αυτή στους ίδιους
τους πολίτες του, αλλάζοντας προς το καλύτερο στοιχεία της καθημερινότητας τους.
2.7. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο αντικείμενο της παρούσας που έχει να
κάνει με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές-προϊόντα και καινοτόμα εργαλεία, καθιστούν
απαραίτητη και πολύτιμη τη συμβολή του Δήμου Τρικκαίων και της e-Trikala A.E. ως τεχνικό
σύμβουλο εξειδικευμένο σε θέματα ΤΠΕ σε δήμους, για την αποτελεσματική οργανωτική,
λειτουργική και διαχειριστική υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου με σκοπό την ψηφιακή του
αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών του, καθώς και την
προώθηση από τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του
αναπτυξιακού εργαλείου της ψηφιακής διακυβέρνησης στον ευρύτερο χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος Αργοστολίου το επόμενο διάστημα θα είναι
σε θέση να παρέχει στους δημότες του αλλά και στα στελέχη του Δήμου τις ακόλουθες
εφαρμογές και υπηρεσίες:


Υπηρεσία δήλωσης προβλημάτων, καταγραφής αιτημάτων και εξυπηρέτησης πολιτών
μέσα από οργανωμένο Call-Centre για τουλάχιστον 16 ώρες/μέρα. (και πέραν δηλ. του
ωραρίου απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου Αργοστολίου και του ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών του). Το Call-Centre θα λειτουργεί με εξειδικευμένο
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προσωπικό της επιχείρησης e-trikala A.E. και θα συνεργάζονται με στελέχη του Δ.
Αργοστολίου.


Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με αναβάθμιση της ιστοσελίδας
και δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης για την ενίσχυση της δημοκρατίας.



Το σύνολο των εφαρμογών και υπηρεσιών θα παραχωρηθούν ως υπηρεσία από την etrikala A.E. για όλο το διάστημα της σύμβασης, χωρίς κόστος αγοράς αδειών λογισμικού
(θα παραχωρηθεί ως SaaS) και χωρίς υψηλά κόστη συντήρησης από την πλευρά του
Δήμου Αργοστολίου, καθιστώντας τις υπηρεσίες, με αυτόν τον τρόπο, άμεσα
υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες (το σύνολο των εφαρμογών θα προσφέρεται με τη
μορφή Software as a Service και θα συνοδεύει τις υπηρεσίες του Call-Centre). Με αυτό
τον τρόπο ο Δήμος Αργοστολίου θα μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα τις υπηρεσίες και
τις εφαρμογές που θέλει χωρίς κόστος συντήρησης και αναβαθμίσεων αλλά και χωρίς
μεγάλο κόστος αρχικής επένδυσης.

Τα προσδοκώμενα οφέλη για το Δήμο Αργοστολίου από τη λειτουργία των παραπάνω
υπηρεσιών θα είναι τα εξής :


Η άμεση ανταπόκριση σε θέματα των πολιτών ελαχιστοποιώντας το χρόνο αναμονής και
τη μείωση των επισκέψεών τους στο Δήμο.



Η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε έναν αριθμό τηλεφώνου με στόχο
την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.



Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει
ο Δήμος στους πολίτες και στους επισκέπτες (βελτίωση της καθημερινότητας, χρήση της
τεχνολογίας, κλπ.).



Η μείωση της γραφειοκρατίας και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου με
δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών και επικοινωνίαςενημέρωσης των δημοτών.



Η μείωση λειτουργικών δαπανών, η διαφάνεια και η εξοικονόμηση πόρων μέσω της
παροχής πρωτοποριακών λύσεων και τεχνολογιών αιχμής.

Τα οφέλη για τον πολίτη θα είναι τα ακόλουθα:


Ένα ενιαίο τηλέφωνο επικοινωνίας για διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο με
άμεση ανταπόκριση και καταγραφή των αιτημάτων-παραπόνων του.



Άμεση πληροφόρηση για υπηρεσίες του Δήμου.



Άμεση εξυπηρέτηση για καταχώρηση αιτημάτων και δήλωση βλαβών.



Άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.



Δυνατότητα 16ωρης εξυπηρέτησης για διάφορα θέματα (π.χ. ενημέρωση για
απαραίτητα δικαιολογητικά, εκδηλώσεις του Δήμου, κλπ.).
ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

4.1. Οι προβλεπόμενες, στο άρθρο 3 της παρούσας, δράσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες, που ισχύουν στο πλαίσιο της λειτουργίας
του Δήμου Αργοστολίου και θα παρακολουθούνται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
(άρθρο 8).
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4.2. Για την υλοποίηση των δράσεων στα πλαίσια της παρούσας, επιτρέπεται η απασχόληση
προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα
της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εξοπλισμού και μέσων.
4.3. Η Εταιρεία θα παράσχει τις υπηρεσίες και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και παρεπόμενες
υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τη σύμβαση και την όλη έννομη σχέση της με το Δήμο
Αργοστολίου, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και την απαιτούμενη φροντίδα,
ικανότητα και επιμέλεια εξειδικευμένου επαγγελματία κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά
πρότυπα.
4.4. Η Εταιρεία εγγυάται για τη διάθεση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης
και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία, εξειδίκευση,
τίτλους σπουδών και ικανότητα, αντίστοιχη του αντικειμένου της παρούσας, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα
στελέχη του Δήμου Αργοστολίου ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων.
4.5. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα προβεί στις εξής δράσεις:
A) Την οργάνωση-σχεδιασμό λειτουργίας, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών
(συστημάτων-εφαρμογών) με δικό της έμπειρο προσωπικό σε συνεργασία και με εξειδικευμένο
προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων.
Β) Την υποστήριξη των εφαρμογών για την επιτυχή ψηφιακή ηλεκτρονική διασύνδεση και την
on-line επικοινωνία των συσκευών ελέγχου με τη βάση δεδομένων του Δήμου Αργοστολίου.
Γ) Την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Αργοστολίου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα
στελέχη του Δήμου Αργοστολίου από τα αντίστοιχα στελέχη του Δήμου Τρικκαίων και της
Εταιρείας, με τη χρήση καλών πρακτικών (best practices) που πηγάζουν από ομοειδείς
υπηρεσίες που έχει προσφέρει η Εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Τρικκαίων στην τοπική
κοινωνία των Τρικάλων.
Δ) Την ενημέρωση των συμβαλλομένων μερών για την πρόοδο του έργου ανά τακτά χρονικά
διαστήματα και την προβολή του στην τοπική και περιφερειακή κοινωνία.

Το παραπάνω αντικείμενο θα υλοποιηθεί σε τρεις(3) φάσεις:
Φάση Α’: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή των αναγκών του Δήμου
Αργοστολίου.
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Φάση Β’: Εγκατάσταση και λειτουργία του ψηφιακού συστήματος διακυβέρνησης. Καθώς και
αναβάθμιση Ιστοσελίδας δήμου Αργοστολίου και δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης.
Φάση Γ’: Υποστήριξη στη λειτουργία των εφαρμογών και συστημάτων με εξειδικευμένο
προσωπικό της e-trikala A.E., εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών του Δήμου Αργοστολίου.
ΑΡΘΡΟ 5:ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1. Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει σε 8
μήνες από την υπογραφή της.
5.2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η Εταιρεία θα παρέχει τις υπηρεσίες της τακτικά και
σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου.
ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

ΦΑΣΗ Α:

ΦΑΣΗ Β:

ΦΑΣΗ Γ:

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
6.1. Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο ανέρχεται στις πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια
δύο ευρώ κι ενενήντα λεπτά (€56.402,90), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τον
κάτωθι πίνακα.
Η ανάλυση του προϋπολογισθέντος κόστους έχει ως εξής:
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Έργο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπηρεσία δήλωσης προβλημάτων, καταγραφής αιτημάτων και
εξυπηρέτησης πολιτών μέσα από οργανωμένο Call-Centre για
τουλάχιστον 16 ώρες/ημέρα.

ΚΟΣΤΟΣ

23.426,65 €

Call Center

Portal

Εξοπλισμός call center για 2 θέσεις εργασίας

2.000,00

Λειτουργία call center 16 ώρες/ημέρα(1.176,79 Χ 8 Χ 2)

18.828,64

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με
αναβάθμιση της ιστοσελίδας και δημιουργία πλατφόρμας
διαβούλευσης για την ενίσχυση της δημοκρατίας.

ΣΥΝΟΛΟ

12.147,61 €

56.402,90

*Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

6.2. Η συνολική ανωτέρω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Αργοστολίου και για το
σκοπό αυτό έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ............Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου (ή
εξουσιοδοτημένου Αντιδημάρχου ως εκτελών χρέη Διατάκτη) δέσμευση και διάθεση πίστωσης
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00673704 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου
Αργοστολίου.
6.3. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού στην Εταιρεία δεν αποτελεί αμοιβή της για τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες της, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στην κάλυψη των δαπανών
εκτέλεσης των συμβατικών της υποχρεώσεων και θα καταβληθεί τμηματικά σε ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, μετά την πιστοποίησή τους από την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης. Για την καταβολή του η Εταιρεία οφείλει να προσκομίσει όλα τα
νόμιμα παραστατικά στο Δήμο Αργοστολίου, όπως αυτά θα ζητηθούν από αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
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Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν
ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και ειδικότερα :
7.1. Ο Δήμος Αργοστολίου αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα:


Εποπτεύει, συντονίζει, υποστηρίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του Έργου,
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους που τίθενται από την παρούσα σύμβαση.
Δικαιούται δε, να προβαίνει στη διαπίστωση των υλοποιούμενων ενεργειών του Έργου.



Δεσμεύεται να παρέχει στην Εταιρεία κάθε μορφής διευκόλυνση στην επικοινωνία και
επαφή της με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου, εφόσον κάτι τέτοιο
κρίνεται σκόπιμο για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την
παροχή των υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και την ευόδωση των σκοπών της
παρούσας.



Οφείλει να διαθέσει τα απαιτούμενα μέσα, καθώς και το κατάλληλο επιστημονικό
στελεχιακό δυναμικό των αρμόδιων Υπηρεσιών του για το συντονισμό των εργασιών και
τη διεκπεραίωση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα υλοποίησης του
Έργου.



Να χρηματοδοτεί την εκτέλεση των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 της παρούσας,
δράσεων.



Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης, αναλαμβάνοντας και την Προεδρία.
Να κοινοποιεί στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη την αναφορά προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
Να προβάλει τις δράσεις σε τοπικά και εθνικά ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και μέσα




κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Αργοστολίου.
7.2.Ο Δήμος Τρικκαίων, έναντι των υπολοίπων μερών αναλαμβάνει:







Να διαθέσει προσωπικό με τεχνογνωσία στο αντικείμενο του Έργου που θα συμβάλλει
στην ομαλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του.
Να διαθέσει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία στο αντικείμενο του
Έργου το οποίο μπορεί να πλαισιώνει και υποστηρίζει επιστημονικά και επικοινωνιακά
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8.
Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης.
Να κοινοποιεί στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη την αναφορά προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και της τοπικής κοινωνίας και την προβολή
του Έργου γενικά στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης για πιθανές διαδημοτικές
συνεργασίες, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη.

7.3.Η Εταιρεία αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα:


Οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του
Δήμου Αργοστολίου.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλει να προσαρμόζει την εκτέλεση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις υποδείξεις που θα
τίθενται από το Δήμο Αργοστολίου.



Έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου
και άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια
Διεύθυνση του Δήμου Αργοστολίου.



Οφείλει να διαθέσει το κατάλληλο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό με τα
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα για τη διαχείριση των εργασιών, καθώς και για κάθε
άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα της
υλοποίησης του Έργου.



Καλείται να τηρεί σε ειδικούς φακέλους τα στοιχεία που σχετίζονται με την υλοποίηση
των εργασιών της σύμβασης και να κοινοποιεί στο Δήμο Αργοστολίου με αναφορές
προόδου την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου, τις οποίες αποστέλλει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης.



Οφείλει να παρέχει στο Δήμο Αργοστολίου αναφορές, πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία
σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.



Υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης στο
Δήμο Αργοστολίου όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία, καθώς και κάθε έγγραφο ή αρχείο
σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας.
Οφείλει να καταθέσει τα απαιτούμενα παραδοτέα του Έργου στον χρόνο που θα της
ζητηθούν από το Δήμο Αργοστολίου και προβλέπεται στην παρούσα.
Υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης οικονομικό απολογισμό υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως θα συμφωνηθεί με το
Δήμο Αργοστολίου.






Οφείλει να τεκμηριώνει τις δαπάνες που εκτελεί με βάση τα νόμιμα παραστατικά.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1. Για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και την υλοποίηση του αντικειμένου
ορίζεται Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές
τους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από τους Δήμους Αργοστολίου και Τρικκαίων και ο
τρίτος από την Εταιρεία.
Για το Δήμο Αργοστολίου ορίζονται ως:



Τακτικό Μέλος: Θεόφιλος Μιχαλάτος , Δήμαρχος Αργοστολίου
Αναπληρωματικό Μέλος: Τσιλιμιδός Γεώργιος, ως Αναπληρωτής Δήμαρχος

Για το Δήμο Τρικκαίων ορίζονται ως:



Τακτικό Μέλος: ..................
Αναπληρωματικό Μέλος: ......................
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Για την Εταιρεία ορίζονται ως:



Τακτικό Μέλος:
Αναπληρωματικό Μέλος:

8.2. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Αργοστολίου, τον οποίο αναπληρώνει σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο υπό τούτου οριζόμενος νόμιμος αναπληρωτής του
(Δημοτικός Σύμβουλος). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αναθέσει σε μέλος της Επιτροπής
την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος ή τα μέλη
της Επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να κληθούν στις συνεδριάσεις πρόσωπα ικανά λόγω των
ειδικών γνώσεών τους ή της εμπειρίας τους για την παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά
με τα συζητούμενα θέματα. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η
οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει
άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου,
αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής
Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην τεχνική
Επιτροπή συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Αργοστολίου, ο προϊστάμενος του
τμήματος ΤΠΕ της διεύθυνσης προγραμματισμού του δήμου και εκπρόσωπος της εταιρείας etrikala.
8.3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο και η παρούσα σύμβαση και η πρωτοβουλία
για τη σύγκλισή της ανήκει στο Δήμο Αργοστολίου. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει
εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης ή υπάλληλος του Δήμου Αργοστολίου που θα εκλεγεί στην πρώτη της
συνεδρίαση.
8.4.Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον
οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα
όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι λοιπές λεπτομέρειες που
ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με
αποφάσεις της.
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8.5. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:


Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλή εκτέλεση
των εργασιών του Έργου.



Εποπτεύει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και πιστοποιεί την ολοκλήρωσή
τους, μετά την προσκόμιση των παραδοτέων από την Εταιρεία.



Αποφασίζει σχετικά με την επίλυση κάθε διαφωνίας που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των
συμβαλλομένων αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης.



Καθορίζει τις προτεραιότητες για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας και
κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη και αρτιότερη εκτέλεση της παρούσας.

8.6. Σημειώνεται ότι η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά
οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων μερών το οποίο κατά την κείμενη
νομοθεσία είναι απαραίτητο να γνωμοδοτεί και να αποφασίζει, τηρουμένων παντώς ισχυόντων
επί των προγραμματικών συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους της Εταιρείας του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος
(Παράρτημα 2) παράδοσης εργασιών, ο Δήμος Αργοστολίου δικαιούται και η Εταιρεία
υποχρεούται στην καταβολή σε αυτόν ποινικής ρήτρας (€ …..) για κάθε ημέρα καθυστέρησης
μετά τη λήξη του μήνα εντός του οποίου προβλέπεται η παράδοση κάθε εργασίας, ενώ σε τυχόν
παράβαση από το Δήμο Αργοστολίου των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεούται κι αυτός
στην καταβολή στην Εταιρεία της ίδιας ως άνω ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα καθυστέρησης
μετά τη λήξη του μήνα καταβολής της οποιασδήποτε από τις ανωτέρω στο άρθρο 6 δόσεις
καταβολής του κόστους του Έργου.
Υποκατάσταση
Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκατασταθεί από τρίτον μερικά ή ολικά στα
δικαιώματα ή στις υποχρεώσεις της από την παρούσα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
του Δήμου Αργοστολίου. Σε κάθε δε περίπτωση, είναι υπεύθυνη για τις πράξεις ή παραλείψεις
των φυσικών ή νομικών προσώπων που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών του Έργου
Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια
Ο Δήμος Αργοστολίου οφείλει να διαθέσει στην Εταιρεία όσα στοιχεία ή πληροφορίες είναι
απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών που της ανατίθενται με την παρούσα, ενώ η
Εταιρεία έχει υποχρέωση να επιστρέψει αυτές μετά τη λήξη της παρούσας.
Παράλληλα, η Εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας, όλα τα
έγγραφα παραστατικά και όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των μερών και του πάσης φύσεως
προσωπικού των συμβαλλομένων, κάθε αντικείμενο εργασίας, καθώς και οι υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν όπως και κάθε πληροφορία που θα τεθεί υπόψη της στα πλαίσια της εκτέλεσης της
εργασίας και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων (συνολικά «εμπιστευτικές
πληροφορίες») είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση εχεμύθειας και
ευθύνεται για κάθε είδους δημοσιοποίηση σε τρίτους των στοιχείων του Δήμου Αργοστολίου.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί, γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε
τρίτο ή δημοσιοποιεί με κανένα τρόπο τις εμπιστευτικές πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που θα
γνωστοποιηθούν σε αυτήν για την υλοποίηση του Έργου. Υποχρεούται δε να καταβάλλει κάθε
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δυνατή επιμέλεια και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών, τις οποίες θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το
σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και δεν θα τις μεταδίδει σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τη σύμβαση και πάντοτε
μετά την γραπτή συναίνεση του Δήμου Αργοστολίου. Υπόσχεται δε και εγγυάται ότι την
υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν και οι από αυτήν χρησιμοποιηθέντες συνεργάτες και
προσκτηθέντες.

Καταγγελία – Λύση Σύμβασης
Ο Δήμος Αργοστολίου δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως την παρούσα
σύμβαση, χωρίς την τήρηση προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, εάν
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή
τεθεί υπό εκκαθάριση ή καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών της.
Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία παραβιάσει όρο της σύμβασης και η παραβίαση αυτή δεν είναι
εφικτό από τη φύση της ή/και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας να αποκατασταθεί, ή
συντρέξει σπουδαίος λόγος ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύμβαση καταγγέλλεται με την
κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης του Δήμου Αργοστολίου προς την Εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης είναι αρμόδια για την επίλυση των πιθανών
διαφορών ή διαφωνιών που ενδέχεται να προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων για την
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας
σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και
της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε
περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης να καταγγείλει τη σύμβαση και να
ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του
ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων που δεν δύναται να διευθετηθεί από την ανωτέρω
Κοινή Επιτροπή, θα λύεται με διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Δικαστής
που θα ορίσει ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Τρικάλων.
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12.1. Οι όροι της παρούσας σύμβασης συνιστούν την πλήρη συμφωνία των εδώ
συμβαλλομένων και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης, συμπληρωματικής ή παράλληλης
συμφωνίας, γραπτής ή προφορικής.
12.2. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
12.3. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από
δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα
μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
12.4. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας θεωρηθεί άκυρη ή μη
εφαρμόσιμη από οποιοδήποτε δικαστήριο, διαιτησία ή δημόσια αρχή, η εν λόγω μερική
ακυρότητα δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συμβαλλόμενος από ένα (1).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ

ΓΙΑ ΤΟ

ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Ε-TRIKALA A.E.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Στην συνέχεια ο Α/ Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν στο σύνολο του το
σχέδιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ &
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. (e-Trikala A.E.) για την

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

Η

Επιτροπή

μετά

από

διαλογική

συζήτηση

όπως

έχει

καταγραφεί

στα

μαγνητοφωνημένα πρακτικά :

Ο κ. Παντελειός Αλέξανδρος στην τοποθέτηση του αναφέρει : "Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αργοστολίου, με την 214/2020 απόφαση, έχει αποδεχτεί την εισήγηση της παράταξής
μας για τη δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
του Δήμου εκμεταλλευόμενοι τη χρηματοδότηση που προβλέπεται στο πρόγραμμα
Αντώνης Τρίτσης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να γίνει σχεδιασμός για την υλοποίηση
έξυπνων συστημάτων και εφαρμογών εντός του Δήμου, να τεθούν οι προδιαγραφές
τους και να πραγματοποιηθεί μια αρχική έρευνα αγοράς.
Για μια ακόμη φορά, η δημοτική αρχή κινείται αντίθετα στις αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου και χωρίς να θέσει προδιαγραφές, χωρίς έρευνα αγοράς, προχωρά σε μια
προγραμματική σύμβαση για τις ζητούμενες υπηρεσίες, χωρίς να επενδύει σε καμία
υποδομή στο Δήμο Αργοστολίου."

Την πρόταση του Α/ Προέδρου ψηφίζουν :

Παπαδάτος Νικόλαος -Μιχαλάτου

Κρυσταλία- Σπαθής Σταύρος – Μινέτος Διονύσιος-Λυκούδης Διονύσιος & Γαβριελάτος
Αργύρης.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019.
 Το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
 την

με αριθ. πρωτ. 17893/25-09-2020

Εισηγητική Έκθεση του Γενικού

Γραμματέα του Δήμου και το παραπάνω σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.
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 Την 645/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΠΤΞ46ΜΓΤΤ-ΞΤΘ)
 την πρόταση του Α /Προέδρου:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει στο σύνολό του ,το παραπάνω σχέδιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. (e-Trikala A.E.) για την
«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
2.Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. (e-Trikala A.E.) για την «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων τετρακόσιων

δύο ευρώ κι ενενήντα λεπτών (€56.402,90) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αργοστολίου για την υπογραφή της.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Α/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Παπαδάτος Νικόλαος
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Α/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

