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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της 32 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  3  η  Νοεµβρίου 2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  3 η  Νοεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα   Παρασκευή     και ώρα    12:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  
34265/ 30-10-2017 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                            
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                       Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                                      
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                          ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                           
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                          Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                        
5. Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                               
     
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  271  / 2017                                                                       Α∆Α: 6ΕΞ5ΩΕ5-Α5Γ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πιστώσεων πολυετούς  δαπάνης  για την Προµήθεια φαρµακευτικού 
ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την Σχολική Χρονιά 2017-2018. 
                       
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη της Επιτροπής για 
συζήτηση  εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το παρακάτω θέµα  : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων 
πολυετών υποχρεώσεων (Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους 
Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την Σχολική Χρονιά 2017-2018.) και ζητά από τα Μέλη να 
ψηφίσουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη .  
Αφού όλα τα Μέλη (Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και  
Κουρκουµέλης Ηλίας) ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του εν λόγω θέµατος  και  την ένταξή του στην ηµερήσια 
διάταξη  η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το εν λόγω θέµα: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών 
υποχρεώσεων (Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς 
Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά 2017-2018.)»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 
αρίθµ. πρωτ. 34840/2-11-2017  εισήγηση του στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 
 
 
 

            Αργοστόλι : 02.11.2017 
                               Αριθ.Πρωτ.: 34840 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε 
µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 
και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 
9 του Ν. 4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και 
υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, 
απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  
Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που 
συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο 
οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη.  
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Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα 
της δαπάνης. 
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».    
 
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε 
αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων 
ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση 
στην εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 
 
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει εξασφαλιστεί 
και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή 
υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ 
του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο 
εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση 
τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη. 
 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος 
Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για 
την Σχολική Χρονιά 2017-2018, συνολικού ποσού 2688,44€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη και 
συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 2688,44€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της 
δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 896,14€.   
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 306/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και εγκρίθηκε 
µε την αριθ. πρωτ. 250634/13-01-2017[A∆Α:6Γ5ΠΟΡ1Φ-4ΞΟ] απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται 
σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.  
 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης ύψους δύο 
χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (2.688,44€) για την υλοποίηση της προµήθειας «Προµήθεια 
φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα 
Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά 2017-2018» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως 
εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2017 οχτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτα (896,14€) σε βάρος του ΚΑ 10.6631 και  χίλια 
επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά(1.792,30) σε βάρος του Κ.Α. 10.6631   του προϋπολογισµού του  έτους 2018 
µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» και «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» 
αντιστοίχως τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
- στο έτος 2018 ποσό χίλια επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (1.792,30€) από ίδια έσοδα. 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας – Γκισγκίνης Νικόλαος–Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος και Παπαδάτος Νικόλαος . 
 αφού έλαβε υπόψη της  

− την εισήγηση του Προέδρου  
− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 
− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  
− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 
− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 
− το 221/2-11-2017 αίτηµα ανάληψης δαπάνης  
− την αριθ.    756/2-11-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  
− την αρίθ. πρωτ. 34840/2-11-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας:  

  
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
 Α) Εγκρίνει την αναγκαιότητα της δαπάνης για την Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού 
για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά 2017-2018. 
Β) Εγκρίνει  την δαπάνη   και την δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι 
λεπτά (2.688,44€) για την υλοποίηση της προµήθειας «Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου 
Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική 
Χρονιά 2017-2018» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2017 οχτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτα (896,14€) σε βάρος του ΚΑ 10.6631 και  χίλια 
επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά(1.792,30) σε βάρος του Κ.Α. 10.6631   του προϋπολογισµού του  έτους 2018 
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µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» και «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» 
αντιστοίχως τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
- στο έτος 2018 ποσό χίλια επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (1.792,30€) από ίδια έσοδα. 
Γ. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και 
να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, 
κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται 
υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 
Ε. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ αµέσως µετά την επαναλειτουργία του 
συστήµατος και έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   272  / 2017                                                                       Α∆Α: 9Ζ2ΧΩΕ5-Γ15                                              
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων συνοπτικού   ∆ιαγωνισµού  για “ Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης  πληµµυρικών καταστροφών 
(Πολιτική Προστασία)” 
                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος  εισηγούµενος  το  7ο θέµα   της  ηµερήσιας διάταξης  : «Κατάρτιση των όρων 
συνοπτικού   ∆ιαγωνισµού  για “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)” 
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 32413/13-10-2017 εισήγησή του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

o              
o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
o ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
o ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 Αργοστόλι,  13-10-2017 
 
Αριθ. Πρωτ.: 32413 
 

 ΠΡΟΣ: 
 Οικονοµική Επιτροπή  

∆ήµου  Κεφαλλονιάς 
  

 ΚΟΙΝ.: 
 1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 

2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Προµηθειών 
Πλ. Βαλλιάνου – 28100 Αργοστόλι 

3. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Λ. Βεργωτή 160 – 28100 Αργοστόλι 

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

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28 100 
Ε. Λουκέρη 

2671362660 
2671362660 
loukeri@kefallonia.gov.gr 

  
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διαγωνισµού και διάθεσης πίστωσης  
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το φάκελο δηµοσίας σύµβασης “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)”, µε την εισήγηση της Υπηρεσίας µας και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
 Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  

 
 

Χαράλαµπος Τουµάσης 
Πολιτικός Μηχανικός 

  
Συνηµµένα: 
1) Η από13-10-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας 
2) Η αριθ. 289/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
3) Φάκελος δηµοσίας σύµβασης 

 
Εσ. ∆ιανοµή: 

1.  ΠΛ.2 
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Θ Ε Μ Α :  Κατάρτιση όρων διαγωνισµού και διάθεσης πίστωσης  “Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών 
(Πολιτική Προστασία)” 

− ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
− ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

−  
− ΠΡΟΣ  
− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
−  

Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη την εκτέλεση της υπηρεσίας “Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών 
καταστροφών (Πολιτική Προστασία)”, η οποία δεν µπορεί να εκτελεστεί από το προσωπικό του ∆ήµου µας, διότι το 
ανθρώπινο δυναµικό και τα µέσα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα. 
Η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας, οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στη συνηµµένη Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τα Τεύχη του Φακέλου ∆ηµοσίας Σύµβασης 
“Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)”.  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω τεύχη η υπηρεσία αφορά εργασίες καθαρισµού των ρεµάτων από την βλάστηση, αποµάκρυνσης 
των φερτών υλικών και οικιακών απορριµµάτων, διευθέτησης της κοίτης τους, ώστε να µην εµποδίζεται η ροή του νερού, 
καθώς και εργασίες ανάσχεσης. Αποψίλωση της υδρόφιλης βλάστησης και αποµάκρυνση απορριµµάτων και φερτών υλικών 
στις τάφρους, οχετούς απορροής, γεφύρια και συναφή τεχνικά έργα του αγροτικού και δηµοτικού δικτύου, αλλά και στους 
περιφερειακούς χωµατόδροµους των οικισµών. ∆ιαµόρφωση τάφρου στους χωµατόδροµους του αγροτικού και του δηµοτικού 
δικτύου ώστε να είναι δυνατή η οµαλή απορροή των όµβριων υδάτων. Εργασίες αποµάκρυνσης από το οδικό δίκτυο και τους 
λοιπούς κοινοχρήστους χώρους από τα φερτά υλικά και τα προϊόντα των κατολισθήσεων. Εργασίες διαµόρφωσης του 
καταστρώµατος (όπου απαιτείται) για την αποκατάσταση της βατότητας. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στα 60.000,00€ περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 24%, ενώ η διάρκεια 
της θα είναι εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  
Για την εν λόγω υπηρεσία στο οικονοµικό έτος 2017 έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση  
 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 
Α.∆.Α.Μ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

70.6275.04 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 
ΠΡΟΝΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

10.000,00 € 

70.6275.08 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ( ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ )  

10.000,00 € 

70.6275.09 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ( 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ )  

10.000,00 € 

70.6275.05 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

10.000,00 € 

70.6275.01 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

7.500,00 € 

70.6275.06 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

7.500,00 € 

70.6275.03 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

5.000,00 € 

17REQ002083063/13-10-2017 

 
 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύµφωνα µε : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει  
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Τις από 25/8/2017 Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας  
6. τις εξειδικευµένες πιστώσεις συνολικού ποσού 60000 ευρώ για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» 
7. Την µε αριθ. 289/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί παραλαβής του Φακέλου ∆ηµοσίας Σύµβασης 

και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό 
8. Τις ανάγκες του ∆ήµου 

 
Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
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1. την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης από τους ΚΑ 70.6275.04, 70.6275.08, 70.6275.09, 
70.6275.05, 70.6275.01, 70.6275.06 και 70.6275.03, κατόπιν Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης 

2. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  
3. τον καθορισµό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανωτέρω υπηρεσία ως εξής: 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 
Τη µε συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχου την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»  

Προϋπολογισµού 60.000,00 ευρώ € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ24%), 
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή),  
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117. 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006. 
γ) Την µε αριθ. 289/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί παραλαβής του Φακέλου ∆ηµοσίας Σύµβασης και 
καθορισµού τρόπου εκτέλεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό 
δ) Την υπ’ αριθ. ……/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε η πίστωση και καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού. 
δ)Τους όρους της παρούσας.  
ε) CPV : 92534000-3 

Καλεί 
 

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

Η εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης διενεργείται σύµφωνα µε: 
1. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε 

και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117 όπως αυτός ισχύει. 
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'). 
3. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και ιδιαίτερα της 

παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της  
παρ. 9 του άρθρου 209,  όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε 
ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

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

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»  
7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

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

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) 

 
Αριθµός Πρωτοκόλλου ∆ιακήρυξης:  
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Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς   
Κωδικός NUTS: ΙΙΙ EL 623  
Ιστοσελίδα: www.kefallonia.gov.gr  
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία  Βαλλιάνου Κτίριο Ξενία 
Ταχ.Κωδ.: 281 00 281 00 
Τηλ.: 2671360155 2671362660, 670 
Telefax: 2671022572 2671362660 
E-Mail: prom@kefallonia.gov.gr loukeri@kefallonia.gov.gr, prostasia@kefallonia.gov.gr  
Πληροφορίες:  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στo ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» τη ……/……/201…, ώρα ……….., ενώπιον 
της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπηρεσίας, 
υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 3. Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών: 
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα 
διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) Η περίληψη διακήρυξης, 
β) Η παρούσα ∆ιακήρυξη, 
γ) Ο από 25-8-2017 Φάκελος ∆ηµοσίας Σύµβασης της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας,   
δ) Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016, 
ε) Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς. 
ζ) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των 
ανωτέρω. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kefallonia.gov.gr. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. Αντικείµενο του διαγωνισµού: 
1. Ο διαγωνισµός αφορά την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική 
Προστασία)» όπως περιγράφεται στις από 25/8/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
2. ∆εκτές γίνονται προσφορές προσφοράς για το σύνολο των άρθρων για κάθε οµάδα χωριστά ή για το σύνολο των οµάδων, 
τις οποίες και θα διεκδικήσουν, την καθεµία όµως ξεχωριστά, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική µελέτη. Η οικονοµική 
προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίνεται σε ευρώ. Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η δαπάνη του χειριστή ή οδηγού, 
τα ελαιολιπαντικά και τα καύσιµα. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης, δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016.  
∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. Προϋπολογισµός της σύµβασης: 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 60.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Καθαρή αξία: 48.335,00€ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 11.600,40€ 
Στρογγυλοποίηση: 64,60€ 
Ως τιµές εκκίνηση του διαγωνισµού ορίζονται οι τιµές του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης : 

A/A 
Αριθµ. 

Τιµ/γίου 
Περιγραφή  
εργασίας 

Μον. Μέτρ.:   
Τιµή 

Μονάδας  
(€) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

 ΟΜΑ∆Α 1: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

1 1.1 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση   
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100 ΗΡ  

ώρα 35,00 58 2.030,00 

2 1.2 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t  

ώρα 35,00 57 1.995,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 1 4.025,00 

 ΟΜΑ∆Α 2: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
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3 1.3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι 
100ΗΡ 

ώρα 35,00 62 2.170,00 

4 1.1 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100 ΗΡ  

ώρα 35,00 104 3.640,00 

5 1.2 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t  

ώρα 35,00 64 2.240,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 2 8.050,00 

 ΟΜΑ∆Α 3: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

6 1.4 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 
100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ 

ώρα 50,00 48,5 2.425,00 

7 1.1 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100ΗΡ 

ώρα 35,00 92 3.220,00 

8 1.2 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t 

ώρα 35,00 69 2.415,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 3 8.060,00 

 ΟΜΑ∆Α 4: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

9 1.5 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε 
ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ 

ώρα 45,00 79 3.555,00 

10 1.2 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t 

ώρα 35,00 71,5 2.502,50 

11 1.4 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 
100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ 

ώρα 50,00 40 2.000,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 4 8.057,50 

 ΟΜΑ∆Α 5: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 

12 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση   
Γεωργικός Ελκυστήρας µε χορτοκοπτικό 
εξάρτηµα (καταστροφέας) 

ώρα 35,00 20 700,00 

13 1.3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι 
100ΗΡ 

ώρα 35,00 40 1.400,00 

14 1.1 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100 ΗΡ  

ώρα 35,00 150 5.250,00 

15 1.2 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t  

ώρα 35,00 20 700,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 5 8.050,00 

 ΟΜΑ∆Α 6: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

16 1.3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι 
και 100ΗΡ 

ώρα 35,00 31 1.085,00 
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17 1.7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος 
µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ 

ώρα 60,00 60,5 3.630,00 

18 1.2 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t 

ώρα 35,00 38 1.330,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 6 6.045,00 

 ΟΜΑ∆Α 7: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

19 1.5 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε 
ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ 

ώρα 45,00 74,5 3.352,50 

20 1.2 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t 

ώρα 35,00 77 2.695,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 7 6.047,50 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιµολογίου σε κάθε οµάδα. Ο κάθε 
διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των άρθρων σε κάθε οµάδα. Θα 
χορηγηθεί έντυπο οικονοµικής προσφοράς από την υπηρεσία.  
 
ΑΡΘΡΟ 6. Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου: 
1. Η παρούσα σύµβαση βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. 70.6275.03 µε το ποσό 5.000€, 70.6275.09 µε το ποσό 10.000€, 
70.6275.05 µε το ποσό 10.000€, 70.6275.04 µε το ποσό 10.000€, 70.6275.08 µε το ποσό 10.000€, 70.6275.06 µε το ποσό 
7.500€ και 70.6275.01 µε το ποσό 7.500€ για την εν λόγω υπηρεσία του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017. 
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 
4013/2011. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  
4. Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και δεν θα καταβληθεί προκαταβολή στον 
ανάδοχο και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 7. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου: 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
ΑΡΘΡΟ 8. Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού – κατάθεση προσφορών: 
Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος»  στις …./.. 
/201…., ηµέρα  ……………………………… και ώρα …….. π.µ. έως ……. π.µ., ενώπιον της Αρµόδιας Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής για την συγκεκριµένη σύµβαση. Οι προσφορές µπορεί να σταλούν ταχυδροµικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου στην ∆ιεύθυνση ∆ήµος Κεφαλλονιάς  Πλατεία Βαλλιάνου Αργοστόλι ΤΚ 281 00, µέχρι και την προηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι 
συµµετέχοντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, 
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την  …./.. /201…., ηµέρα  
……………………………… και ώρα …….. π.µ. έως ……. π.µ., στον ίδιο χώρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. Υποβολή φακέλου προσφοράς: 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 8 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά 
ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

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

                                                 
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής. 
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για την  υπηρεσία  «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» 
µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών …/.../201... 
 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10. 
β) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες 
ενδείξεις και 
γ) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10. 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του 
άρθρου 8 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 12. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς: 
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
(α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
(β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
(γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
Α. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει: 

1 Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της παρούσας. Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η 
ένωση οικονοµικών φορέων, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2 Εγγύηση συµµετοχή δεν απαιτείται. 
Β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει: 

1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται:  
ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών όπως 
αποτυπώνονται στην από 5/8/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  και 
τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  

2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικός πίνακας των ιδιόκτητων ή µισθωµένων 
οχηµάτων (σε είδος, τύπο και ποσότητα) που διαθέτει για τη συγκεκριµένη εργασία. 

3 Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και ασφαλειών των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στη συγκεκριµένη 
εργασία.  

4 Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών χρήσης των οχηµάτων. 
5 Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες µπορούν να µισθώσουν µηχανήµατα τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση επιπλέον των 

παραπάνω δικαιολογητικών θα υποβάλλουν: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μ.Ε. µε την οποία θα δηλώνει ότι εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο 
συµµετέχων θα παραχωρεί το µηχάνηµα έργου για να το χρησιµοποιήσει στην  υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης 
και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)». 
β) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ότι θα χρησιµοποιεί το µηχάνηµα έργου µε στοιχεία: τον αριθµό 
κυκλοφορίας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην  υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών 
καταστροφών (Πολιτική Προστασία)». 

Η µη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς. 
Γ. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού τα οριζόµενα σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών: 
1. Η τιµή της παρεχοµένης υπηρεσίας δίνεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες επί των τιµών του 
τιµολογίου της µελέτης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας  στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
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2. Όλες οι τιµές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισµένες. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής 
τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά και για το σύνολο των άρθρων του τιµολογίου. 
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
6. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την επόµενη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Προσφορές µε συνολική τιµή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, απορρίπτονται.. 
8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
ΑΡΘΡΟ 12. Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση: 
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς. 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 8 
της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 
και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, για να 
διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και 
στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο, µονογράφεται από τον 
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα 
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 8.  Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 
φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού 
τους 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία 
καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016. 
ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης. 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , που καθορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 5 ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, ή 
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iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 
σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
β) Η Οικονοµική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 
του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και 
µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 17 της παρούσας µετά από σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν, εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 13, 14 κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 20 ηµερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. 
δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
ΑΡΘΡΟ 13. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό: 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) Σε κράτος-µέλος της Ένωσης. 
β) Σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  
δ)Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
ΑΡΘΡΟ 14. Λόγοι αποκλεισµού: 
Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του, 
(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών 
φορέων ), ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 
ε) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 
στ) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
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ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος, ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα, ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν 
αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων 
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 
δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο 
µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν 
εφαρµόζεται  η παράγραφος 2. 
4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
Αποκλείεται από την συµµετοχή στην διαδικασία σύναψης της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης συµµετέχων : 
α) Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
β) Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 
γ) Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού, ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 79 του Ν 4412/2016. 
δ) Εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
ε) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 
6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 µπορεί να 
προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο 
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
8. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή 
του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµοσίων (διαγωνισµό). 
ΑΡΘΡΟ 15. ∆ικαιολογητικά Συµµέτοχής: 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού, να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά :  

1 Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρακάτω παραγράφου της παρούσας. Στο ΤΕΥ∆ 
που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε 
µέλους της ένωσης(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της παρούσας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο έντυπο (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ∆ικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά µέσα): 
∆ικαιολογητικά 
α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας, 
κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 8, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 12.3 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 12.3 (β) της 
παρούσας.  
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται 
έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 8. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία 
εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 8. 
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 13 και 14 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της ένωσης.  
ε. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
ΑΡΘΡΟ 17. ∆ικαιολογητικά  κατακύρωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 14: 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 14, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα 
τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης µέσα σε 10 ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης: 
α. Για την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού µητρώου) ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
β. Για την παράγραφο 2 του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
(φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 
(i) Φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα. 
(ιι) Ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

                                                 
2Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 
4250/2014. Σηµειωτέο ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες 
(βλ. και σηµείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
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Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά 
πρόσωπα, και των εκ των µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 
γ. Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 14, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 14 της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 
δ. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 
πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
ΑΡΘΡΟ 18. Χρόνος ισχύος προσφορών: 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 
4412/2016, για διάστηµα 4. µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
ΑΡΘΡΟ 19. Εγγυήσεις: 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 19.1  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 
µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό 
φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την 
αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
19.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
1. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του 
Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεση  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία λήξης του συµβατικού χρόνου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της 
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσµου.  
 
ΑΡΘΡΟ 20. Ενστάσεις: 
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 20/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Κατά της ∆ιακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης  της παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Επί 
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της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
ΑΡΘΡΟ 21. Γλώσσα διαδικασίας: 
1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, 
συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα3, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να 
γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση 
µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο 
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 
στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε 
την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
ΑΡΘΡΟ 22. Σύναψης σύµβασης: 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης,  η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. 
 Η υπογραφή της σύµβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 23. Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης: 
Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση 
ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
1. Το Συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου  
4. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου 
4. Τιµολόγιο 
5. Εγκεκριµένη µελέτη.  
ΑΡΘΡΟ 24. Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης: 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό, αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της 
∆ιακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
ΑΡΘΡΟ 25. Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας: 
Η διάρκεια της σύµβασης ισχύει από την υπογραφή της και για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) µήνες από την υπογραφή της.  
ΑΡΘΡΟ 26. Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου: 
1. Αν οι εργασίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά την λήξη της διάρκειας της σύµβασης είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 218 
του Ν.4412/2016. 
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 
3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο..  
ΑΡΘΡΟ 27. Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου: 
Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε µε όλους τους φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ηµέρα εξόφλησης της σύµβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 28. ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης: 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. 

                                                 
3Είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.  
4Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).  
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Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτάται στο 
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.kefallonia.gov.gr.) και σε µία ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
ΑΡΘΡΟ 29: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 21-11-2017 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση ως έχουν κατάρτιση των παραπάνω  όρων του συνοπτικού  διαγωνισµού   επιλογής 
αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική 
Προστασία)»  και ως ηµεροµηνία διαγωνισµού ορίζεται η 23η Νοεµβρίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 το πρωί. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας – Γκισγκίνης Νικόλαος–Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
και Παπαδάτος Νικόλαος . 
 Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
2. Tην  289/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
3. Τις αρίθ. 742-496-502-754-743-744& 745/2017 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
2. την µε αρίθµ. πρωτ. 32413/13-10-2017 εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει ισόποσες πιστώσεις από τους παρακάτω Κ.Α του Προϋπολογισµού 2017 και αναλυτικά 
:  
 

70.6275.04 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

10.000,00 € 

70.6275.08 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΠΑΛΙΚΗΣ( ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ )  

10.000,00 € 

70.6275.09 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ 
∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ( ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ )  

10.000,00 € 

70.6275.05 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

10.000,00 € 

70.6275.01 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΟΜΑΛΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

7.500,00 € 

70.6275.06 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΠΥΛΑΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

7.500,00 € 

70.6275.03 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

5.000,00 € 

  
2. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας για τις εργασίες πρόληψης 
και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών στις ∆.Ε του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
    
3.Εγκρίνει και καταρτίζει  ως έχει τους  όρους του παραπάνω  συνοπτικού  διαγωνισµού   επιλογής αναδόχου για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» 
Προϋπολογισµού 60.000,00 ευρώ € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%),µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη 
τιµή),  

 
4. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στo ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» τις 23/11/2017 ηµέρα Πέµπτη  ώρα 10:00 
το πρωί  ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
 Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος»  
στις23/11/2017  ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 9:30  π.µ. έως10:00  π.µ., ενώπιον της Αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής για την 
συγκεκριµένη σύµβαση. Οι προσφορές µπορεί να σταλούν ταχυδροµικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στην 
∆ιεύθυνση ∆ήµος Κεφαλλονιάς  Πλατεία Βαλλιάνου Αργοστόλι ΤΚ 281 00, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του 
∆ιαγωνισµού. 
5. Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. 

                                       Αργοστόλι, 13-10-2017 
 

  Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Χαράλαµπος Τουµάσης 

Πολιτικός Μηχανικός 
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Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτάται στο 
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.kefallonia.gov.gr.) και σε µία ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
6. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ αµέσως µετά την επαναλειτουργία του 
συστήµατος και έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   273 / 2017                                                                    Α∆Α:ΩΨΡ6ΩΕ5-ΨΧΨ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  3 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017»έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), την Υπ.Οικ. 
2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις 
διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και 
έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. (παρ 
1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη υποχρέωσης, τα 
εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης 
της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια 
της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης έγκρισης 
πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας 
οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-
2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο 
Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

216 31/10/2017 490,00 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 2017 ∆ΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (αριθ. 34352/30-10-2017 ∆/ΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 

217 31/10/2017 1.860,00 Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

218 02/11/2017 4.280,00 Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισµού κτιρίων και χώρων δηµοτικών τουαλετών. 

219 02/11/2017 3.000,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[αριθ. 34422/31-10-2017 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 

220 02/11/2017 1.496,06 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της ∆.Ε 
Αργοστολίου. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι συµφωνεί µε την αναγκαιότητα κάποιων δαπανών διαφωνεί όµως µε τον τρόπο 
εκτέλεσής τους ,δηλαδή µε απευθείας αναθέσεις  και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Παπαδάτος 
Νικόλαος . 
Και λαµβάνοντας υπόψη: 
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του 

άρθρου 10 Ν. 4337/15) 
  τις παραπάνω δαπάνες  

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

2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

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

 

                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων 
ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ αµέσως µετά την επαναλειτουργία του 
συστήµατος και έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
                                                                   
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  274  /  2017                                                   Α∆Α: 66Α4ΩΕ5-Η11 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      το  4 ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»αναφέρει τα παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την πραγµατοποίηση 
δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν 
προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες 
διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, 
υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους 
(άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική 
αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, 
διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  
δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), 
προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  
δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

ΣΕΙΡΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 734 25/10/2017 2.500,00 
Προµήθεια εξοπλισµού αποθήκης Πολιτικής 
προστασίας 70.7135.10 0,00 € 

 735 25/10/2017 372,00 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ smart 
net greece ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
ΘΕΣΗΣ(POWER ∆ΕΚΤΗΣ GNSS) ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ  00.6453.01 618,00 € 
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 736 25/10/2017 425,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLET ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 10.7134.00 1.875,00 € 

 737 25/10/2017 450,00 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Succesfull Marina 
Server,µεταφορά της βάσης δεδοµένων και 
ρύθµιση του νέου server 10.6266.01 2.079,33 € 

 738 25/10/2017 160,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΠΑΛΛΙΚΗΣ 10.7135.00 415,00 € 

 739 25/10/2017 5.301,00 
Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης και 
τροχαίας 30.7135.09 3,24 € 

 740 26/10/2017 8.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο∆ΩΝ κ.λ.π. 30.7135.01 0,00 € 

 746 31/10/2017 36.188,69 
Απόδοση φόρου εισοδήµατος Νοµικών 
Προσώπων 00.6331.00 0,00 € 

 747 31/10/2017 20.000,00 

ΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΟΠΣ 
106910" και έργου "ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ-" 30.8117.01 48.400,00 € 

 748 01/11/2017 1.915,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 35.6262.18 46.635,44 € 

 749 01/11/2017 84,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 35.6662.03 8.233,58 € 

ΚΡΑ 1 31/10/2017 50.000,00 
Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων 
ελ. Επαγγελµατιών κλπ 00.8223.01 0,00 € 

 750 1/11/2017 1.000,00 

ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ 2016 ΓΙΑ 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΑ 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι.Μ. 
ΘΕΜΑΤΩΝ  70.8117.11 0,00 € 

 751 1/11/2017 992,59 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ 20.6699 1.007,41 € 

 752 2/11/2017 184,14 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 30.6462 2.345,29 € 

 753 2/11/2017 1.860,00 
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 35.6262.11 7.280,00 € 

 755 2/11/2017 322,40 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 30.6462 2.022,89 € 

 757 2/11/2017 680,26 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ. 
ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 35.6262.18 45.955,18 € 

 758 2/11/2017 147,73 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ. 
ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 35.6662.03 8.085,85 € 

 759 2/11/2017 172,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ. 
ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 35.6662.02 5.808,54 € 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει όλες τις προτάσεις για τις Πάγιες Προκαταβολές των Προέδρων και την 
753/2017 . 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Παπαδάτος 
Νικόλαος . 

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

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

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας.                
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   εγγεγραµµένων 
κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την 
υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ αµέσως µετά την επαναλειτουργία του 
συστήµατος και έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   275 / 2017                                                                                     Α∆Α:7Μ4ΨΩΕ5-Π7Ο 
ΘΕΜΑ : Μη  άσκηση ένδικου µέσου έφεσης κατά της υπ αρίθ. 4226/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Μη  άσκηση ένδικου µέσου έφεσης κατά της υπ αρίθ. 4226/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών.» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  33932 / 26-10-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  
 δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  Χριστοφοράτου  η οποία η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

 Στις 23 Ιανουαρίου 2017 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η από 26-05-2014 (αρ. κατ. 5078/2014) 
αγωγή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά του ∆ήµου Κεφαλονιάς.    Με την ως άνω αγωγή το 
ενάγον ζητούσε να υποχρεωθεί ο ∆ήµος µας να του καταβάλει το χρηµατικό ποσό των 5.200,30 ευρώ νοµιµότοκα. 

Το ανωτέρω ποσό αφορούσε απαίτηση του αντιδίκου που πηγάζει από το από 03.07.2008 ιδιωτικό συµφωνητικό 
εκπόνησης ερευνητικού έργου που συνήφθη µεταξύ αυτού και του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς. Με το εν λόγω συµφωνητικό το 
αντίδικο ανέλαβε την εκτέλεση του έργου: «Γεωµορφολογική µελέτη της παραλίας Λουρδά µέσω σύγκρισης 
διαφορετικών χρονολογιών αεροφωτογραφιών και εργασίας υπαίθρου». Η εν λόγω υπόθεση όπως προαναφέρθηκε 
συζητήθηκε στις 23.01.2017 και µε την υπ’ αριθ. 4226/2017 απόφαση του  το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή και 
υποχρέωσε το ∆ήµο να καταβάλει στο ενάγον το αιτούµενο ποσό µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από τις 07.11.2009 
(ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών). Επισηµαίνεται ότι η αγωγή έγινε δεκτή κατά την κύρια βάση της 
απορριπτόµενης της ένστασης περί ακυρότητας της σύµβασης που προέβαλε ο ∆ήµος µας. Επίσης το ∆ικαστήριο δεν έκανε 
δεκτή ότι την ένσταση παραγραφής της ένδικης απαιτήσεως καθώς δέχθηκε ότι η παραγραφή διακόπηκε µε το από 3-3-2010 
έγγραφο του τότε ∆ηµάρχου προς το ενάγον µε το οποίο αφενός ανεγνώριζε την ύπαρξη της οφειλής αφετέρου ενηµέρωνε το 
αντίδικο για αδυναµία εξόφλησης λόγω έλλειψης χρηµατικών πόρων. 

Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν πλέον ισχυροί νοµικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης, δυνατότητα η οποία 
αποδυναµώνεται πλήρως από την οµολογία και παραδοχή του τέως ∆ηµάρχου για την ύπαρξη της οφειλής ενώ πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η παρέλευση επιπλέον χρονικού διαστήµατος θα επιβαρύνει το ∆ήµο µε επιπλέον τοκοφορία.   

Κατά συνέπεια και κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας δεν συντρέχει λόγος άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 
4226/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας – Γκισγκίνης Νικόλαος–Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος και Παπαδάτος Νικόλαος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 33932/ 26-10-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την µη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 4226/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών , σύµφωνα µε την παραπάνω 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ αµέσως µετά την επαναλειτουργία του 
συστήµατος και έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
                                                                 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  276  /  2017                                                                                                               Α∆Α: Ψ1Π3ΩΕ5-ΓΜ1 
ΘΕΜΑ :  Κατάρτιση των όρων ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοικτού   µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  2017 -- 2018 και των Νοµικών του Προσώπων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον Προϊσταµένου 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  5ο  θέµα   
ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοικτού   µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια 
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καυσίµων και λιπαντικών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  2017 -- 2018 και των Νοµικών του Προσώπων.»  θέτει υπόψη της Επιτροπής 
το  από 2-11-2017 σχέδιο διακήρυξης για την εν λόγω προµήθεια  το οποίο  αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
∆ιακήρυξη για την Ανάθεση της Σύµβασης 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
CPV: 09134100-8(Πετρέλαιο Κίνησης)–09132100-4(Βενζίνη Αµόλυβδη)–09135100-5(Πετρέλαιο Θέρµανσης)  – 09211000-
1(Λιπαντικά) 
NUTS III: EL 623 
 
Περιεχόµενα 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση  
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
1.4 Θεσµικό πλαίσιο  
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
1.6 ∆ηµοσιότητα  
1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
2.1 Γενικές Πληροφορίες  
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης  
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης  
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων  
2.1.4 Γλώσσα  
2.1.5 Εγγυήσεις  
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής  
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
2.2.4 Kaταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 1258 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών  
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών  
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης  
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας  
4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, )  
4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης  
4.4 Χρόνος παράδοσης των υλικών  
4.5 Υπεργολαβία  
4.6 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
4.7 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  
5.1 Τρόπος πληρωµής  
5.2 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  
5.3 Αναπροσαρµογή τιµής  
6.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης  
6.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Συγγραφή Υποχρεώσεων  
6.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  
6.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
6.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
6.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης  
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  
Πόλη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 



 1249 

Ταχυδροµικός Κωδικός 28200 
Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 
Κωδικός ΝUTS EL 623 
Τηλέφωνο 26713-60155/60153 
Φαξ 26710-22572 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  log.dim.kef@gmail.com - prom@kefallonia.gov.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες Παγώνης ∆ιονύσιος, Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) Kefallonia.gov.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο  ∆ήµος Κεφαλονιάς  και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση Υποτοµέας ΟΤΑ 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση 
(URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες , εκτός από την προαναφερθείσα διεύθυνση, και στα τηλ.:26713-60155  (Κος 
Παγώνης ∆ιονύσιος)  & 26713-60153(κος Παγουλάτος Κωνσταντίνος) 
Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδια έσοδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων . 
Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει : 
Α)για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς τους κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018: 
  >(Για τη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 
 Κ.Α- 30.6641.02  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €75.000,00 
Κ.Α-20.6641.02   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €37.500,00 
 Κ.Α-10.6641.02   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €32.000,00 
 Κ.Α-10.6643.02   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό     €10.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ) 
Κ.Α- 30.6641.03  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €19.000,00 
Κ.Α-20.6641.03   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €39.000,00 
 Κ.Α-10.6641.03   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ) 
Κ.Α- 30.6641.04  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €2.000,00 
Κ.Α-20.6641.04   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €8.000,00 
 Κ.Α-10.6641.04   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €3.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ) 
Κ.Α- 30.6641.05  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €3.000,00 
Κ.Α-20.6641.05   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €4.000,00 
 Κ.Α-10.6641.05   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €2.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) 
Κ.Α- 30.6641.06  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό     €8.000,00 
Κ.Α-20.6641.06  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό      €8.000,00 
 Κ.Α-10.6641.06   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 
Κ.Α- 30.6641.07  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
Κ.Α-20.6641.07   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €4.000,00 
 Κ.Α-10.6641.07   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
>(Για τη ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) 
Κ.Α- 30.6641.08  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €30.000,00 
Κ.Α-20.6641.08   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €25.000,00 
 Κ.Α-10.6641.08   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
Β) για το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ τους κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α. του Προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017  και του  
υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018: 
Κ.Α. 6641 µε ∆ιαθέσιµη Πίστωση, ποσό  4.500,00€ 
Κ.Α. 6643 µε ∆ιαθέσιµη Πίστωση , ποσό 55.000,00€ 
Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί  από τον Κ.Α.  6641 και τον Κ.Α. 6643 του  υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 
2018, 
Γ)για το Νοµικό Πρόσωπο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ τους κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α. του 
Προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017  και του  υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 
∆)για το Νοµικό Πρόσωπο Ο.Κ.Α.Π. τους κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α. του Προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017  και του  
υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 
Ε)για το Νοµικό Πρόσωπο Α΄θµια Σχολική Επιτροπή τον προϋπολογισµό Οικ. Έτους 2017 και τον προϋπολογισµό του Οικ. 
Έτους 2018, 
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ΣΤ) για το Νοµικό Πρόσωπο Β΄θµια Σχολική Επιτροπή τον προϋπολογισµό Οικ. Έτους 2017 και τον προϋπολογισµό του Οικ. 
Έτους 2018 
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια υγρών  καυσίµων, (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης, βενζίνης 
αµόλυβδης) και λιπαντικών για τα οχήµατα του ∆ήµου, και των νοµικών του προσώπων καθώς  και καυσίµων θέρµανσης για 
τις ανάγκες του ∆ήµου, και των νοµικών του προσώπων 
Τα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α CPV 

Πετρέλαιο Κίνησης ΛΙΤΡΑ 

 
 
09134100-8 

Βενζίνη Αµόλυβδη ΛΙΤΡΑ 
09132100-4 
 

Πετρέλαιο Θέρµανσης ΛΙΤΡΑ 
09135100-5 

Ελαιολιπαντικά ΛΙΤΡΑ 
09211000-1 

 
Προσφορές υποβάλλονται για είτε για µία οµάδα είτε για περισσότερες οµάδες είτε και για το σύνολο των οµάδων  των υπό 
προµήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα  µελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα 
περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας και η συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.  
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας ή για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου 
είδους της οµάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Καθώς ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα δεν διαθέτουν δεξαµενές για καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αµόλυβδη), ο 
συµµετέχων για τα είδη «Πετρέλαιο Κίνησης» και «Βενζίνη Αµόλυβδη», θα πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
και διανοµής, νόµιµα  αδειοδοτηµένες για την τροφοδοσία των οχηµάτων. 
Οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις του οικονοµικού φορέα  , ο οποίος θα υποβάλλει προσφορά για τα είδη «Πετρέλαιο 
Κίνησης» και «Βενζίνη Αµόλυβδη» και ειδικά για τις οµάδες 1-7(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) ,δεν θα πρέπει να βρίσκονται  σε 
απόσταση ανώτερης των επτά(7) χιλιοµέτρων από τα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας προκειµένου να είναι εφικτή και 
οικονοµικά συµφέρουσα για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και τα Νοµικά του Πρόσωπα, η τροφοδοσία των οχηµάτων εκάστης 
∆ηµοτικής Ενότητας. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 608.051,04 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% % 
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 490.363,73  ΦΠΑ : 117.687,31 ) και αναλύεται ως ακολούθως: 

ΟΜΑ∆Α 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ (€) 

Οµάδες 1-7 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ 

&ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
273.781,71 65.707,61 339.489,32 

Οµάδα 8 
Ο.Κ.Α.Π ΚΑΥΣΙΜΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ 

&ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 
27.514,22 6.603,42 34.117,64 

Οµάδα 9 
Πρωτοβάθµια σχολική 
επιτροπή 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 47.565,00 11.415,60 58.980,60 

Οµάδα 10 
∆ευτεροβάθµια σχολική 
επιτροπή  

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24.160,00 5.798,40 29.958,40 

Οµάδα 11 
ΚΕ.∆.Η.ΚΕ ΚΑΥΣΙΜΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ 

&ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
48.480,80 11.635,40 60.116,20 

Οµάδα 12 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ & 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

68.862,00 16.526,88 85.388,88 

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 490.363,73 117.687,31 608.051,04 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση της Πράξης της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
608.051,04ΕΥΡΩ,Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, 
χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο της Πράξης. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε ένα(1) έτος η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την 
ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2019 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της παρούσας 
διακήρυξης.  
Σηµειώνουµε ο προϋπολογισµός για της προµήθειας είναι ενδεικτικός. Όµως ο φορέας υλοποίησης της προµήθειας  έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει ποσότητα µεγαλύτερη από εκείνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, σε κάθε περίπτωση όµως χωρίς 
αυτό να συνιστά υπέρβαση του ενδεικτικού προϋπολογισµού της αριθ. 00/2017 Μελέτης.. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει τιµής, 
Θεσµικό πλαίσιο  
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Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» 
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε 
κλήρωση», 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις»,   
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των 
µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 
έως 15, 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 
της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 
την απόφαση 75555/289 της Κ.Υ.Α. Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης & Αναπληρωτού Υπουργού Οικονοµικών(ΦΕΚ 
Β΄2336/10-07-2017)  
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Της µε αριθµ. 297/2017Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 42/2017 Μελέτη για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/12/2017 και ώρα 23:59:00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. µε α/α Συστήµατος:47092), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 
19η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. 
∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις ___/11/2017 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [αριθ. προκήρυξης στην Ε.Ε.,S:2017/S___-______] 
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ). 
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Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr,µε α/α συστήµατος :47092  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 : σε δύο(2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο(2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες 
και σε µία(1)εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ):Α∆Α:_____ΩΕ5-____ 
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:www.kefalloniα.gov.gr  στην διαδροµή :  Ο ∆ΗΜΟΣ► ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,  
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
τέτοιες. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Γενικές Πληροφορίες 
Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
η µε αρ. S:2017/S___-______]Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής  
 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]  
οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές 
και τα σχετικά δικαιολογητικά 
καθώς και η υπ’ αριθ. 42/17 µελέτης  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλλονιάς  
∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις για την Τεχνική προσφορά των διαγωνιζοµένων είναι αυτές που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα Ι της διακήρυξης.Σε περίπτωση ασυµφωνίας ή αντιφάσεων µεταξύ του Παραρτήµατος Ι και της υπ’ αριθ. 42/17 
µελέτης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλλονιάς υπερισχύουν τα αναφερόµενα 
στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης . 
  
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές 
πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήµατος. 
Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 
µέχρι και την 10η εργάσιµη ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το µε το κείµενο των ερωτηµάτων ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ηµεροµηνίας, ως εκπρόθεσµα δεν 
εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν 
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 
Το αίτηµα υποβάλλεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   
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Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να 
γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση 
µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο 
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική , χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα. 
Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την 
αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Αναλυτικότερα οι απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της έκαστης Οµάδας καθορίζονται ως εξής: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ 24% 

Ποσοστό Εγγυητικής 
επιστολής 
Συµµετοχής€(2%) 

124.593,49 (οµάδα 1) 2.491,87 

50.804,25(οµάδα 2) 1.016,09 

48.386,08(οµάδα 3) 967,73 

14.515,04(οµάδα 4) 290,30 

7.258,03(οµάδα 5) 145,17 

16.934,75(οµάδα 6) 338,70 

1 Πετρέλαιο Κίνησης & 
Θέρµανσης, βενζίνη 
αµόλυβδη, λιπαντικά  

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Οµάδες:1-7 

11.290,07(οµάδα 7) 225,81 
2 Πετρέλαιο Κίνησης & 

Θέρµανσης, βενζίνη 
αµόλυβδη, 

Ο.Κ.Α.Π. , Οµάδα 8 
27.514,22, Οµάδα 8 

550,29 

3 Πετρέλαιο Θέρµανσης Α’θµια Σχολική Επιτροπή,  
Οµάδα 9 

47.565,00, Οµάδα 9 
951,30 

4 Πετρέλαιο Θέρµανσης Β’θµια Σχολική Επιτροπή, 
Οµάδα 10  

24.160,00, Οµάδα 10 
483,20 
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5 Πετρέλαιο Κίνησης & 
Θέρµανσης, βενζίνη 
αµόλυβδη, λιπαντικά  

Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 
Οµάδα 11 

48.480,80, Οµάδα 11 

969,62 

6 Πετρέλαιο Θέρµανσης και 
Πετρέλαιο Κίνησης 

∆ηµοτικό Γηροκοµείο, Οµάδα 12 
68.862,00, Οµάδα 12 

1377,24 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(ΟΜΑ∆ΕΣ,1-
12) 

490.363,73 
9.807,32 

Η αναθέτουσα αρχή  δύναται να επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 
 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, 
καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η  Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται  είτε στο ποσό των 9.807,32(σύνολο 12 
οµάδων) είτε στο ποσό των:2.491,87€(οµάδα1) -1.016,09€(οµάδα 2) – 967,73€(οµάδα 3) – 290,30€(οµάδα 4) – 
145,17€(οµάδα 5) – 338,70€(οµάδα 6) – 225,81€(οµάδα 7) – 550,29€(οµάδα 8) – 951,30€(οµάδα 9) – 483,20€(οµάδα 10) – 
969,62€(οµάδα 11) – 1.377,24€(οµάδα 12) 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 29/12/2019., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συµµετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν αυτός προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία,   
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
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τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει 
µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων 
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να 
θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του 
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  
σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς 
εθνικός λόγος αποκλεισµού). 
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία 
από τις ως άνω περιπτώσεις  
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2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται 
από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο 
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 
ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
Κριτήρια Επιλογής  
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή 
βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος 
µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο . 
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους 
µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της 
σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην 
ένωση ή άλλων φορέων. 
Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 
παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην 
παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ,το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος. Οι οικονοµικοί φορείς έχουν 
υποχρέωση υποβολής  µαζί µε το ΕΕΕΣ,  και  των  δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κάλυψη των κριτηρίων της 
παραγράφου 2.2.6 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονοµικοί φορείς στην ικανότητα των οποίων  στηρίζεται ο διαγωνιζόµενος.: α) δεν 
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής (κατά περίπτωση) 
των παραγράφων  2.2.5- 2.2.6 προσκοµίζουν επίσης κατά την υποβολή της προσφοράς ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το 
προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε 
το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ,το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και 
συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος. Οι οικονοµικοί 
φορείς έχουν υποχρέωση υποβολής  µαζί µε το ΕΕΕΣ,  και  των  δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κάλυψη των 
κριτηρίων της παραγράφου 2.2.6. 
Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε 
την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.7). 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής κατά περίπτωση ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η 
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης 
σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο 
συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται   στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ).  
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους - µέλους ή χώρας 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
ανώνυµη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]: 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές 
µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, 
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει ονοµαστικές 
µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση 
µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα 
υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005».και 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ 
του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.  
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Β.3. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν 
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων 
στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που 
εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 
19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.5. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική 
έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Κριτήρια Ανάθεσης   
Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής,  
Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και στα Παραρτήµατα αυτής είτε για µία 
οµάδα είτε για περισσότερες οµάδες είτε και για το σύνολο των οµάδων  των υπό προµήθεια ειδών, ως αυτές 
προσδιορίζονται στην παρούσα  µελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των 
ειδών κάθε οµάδας και η συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.  
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας ή για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου 
είδους της οµάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Καθώς ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα δεν διαθέτουν δεξαµενές για καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αµόλυβδη), ο 
συµµετέχων για τα είδη «Πετρέλαιο Κίνησης» και «Βενζίνη Αµόλυβδη», θα πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
και διανοµής, νόµιµα  αδειοδοτηµένες για την τροφοδοσία των οχηµάτων. 
Οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις του οικονοµικού φορέα  , ο οποίος θα υποβάλλει προσφορά για τα είδη «Πετρέλαιο 
Κίνησης» και «Βενζίνη Αµόλυβδη» και ειδικά για τις οµάδες 1-7(∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) ,δεν θα πρέπει να βρίσκονται  σε 
απόσταση ανώτερης των επτά(7) χιλιοµέτρων από τα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας προκειµένου να είναι εφικτή και 
οικονοµικά συµφέρουσα για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, η τροφοδοσία των οχηµάτων εκάστης ∆ηµοτικής Ενότητας. 
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη , στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 
3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την 
παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός 
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φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή 
του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της 
συγκεκριµένης πληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την 
οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία 
υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  . Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, οι οικονοµικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονοµική προσφορά)  
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται 
παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη 
κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που 
έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016  
β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο  2.2.1 της παρούσας 
διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου XML και 
PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης 
(Παράρτηµα ΙΙI).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά ,αφού συµπληρωθεί, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ  και 
υπογραφεί ψηφιακά . 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση.  
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της ∆ιακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει δε ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα και τα αναφερόµενα στην παρούσα Παραρτήµατα. 
Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών 
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  όπως ορίζεται 
κατωτέρω:  
Α. Τιµές 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
Η τιµή των προς προµήθεια υλικών δίνεται  σε ευρώ.  
Πιο συγκεκριµένα: 
Όσον αφορά τα υπό προµήθεια υλικά η τιµή θα είναι για όλη την µονάδα σε ευρώ.     
Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει 
στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή pdf. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ . 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
Οι προσφερόµενες τιµές αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα αναλυτικώς οριζόµενα στην ΕΣΥ 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα I της παρούσας διακήρυξης.  
Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 12 µηνών από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη 
λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη 
ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της 
διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις 
παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή 
εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  
Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 
του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών 
φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και 
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» & του (υπό)φακέλου 
«Οικονοµική Προσφορά»,  θα πραγµατοποιηθεί 4 εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών και ώρα 
10:00 π.µ 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή  
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο στάδιο αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
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α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Στην συνέχεια το αρµόδιο 
όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών ,  της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους 
των εγγράφων της σύµβασης και ολοκληρώνει το ανωτέρω  πρακτικό µε  την απόρριψη των  προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή των προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Το πρακτικό 
εγκρίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το πρακτικό εγκρίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και 
η απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους των οποίων άνοιξαν οι προσφορές, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 
από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, , η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και 
παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. 
της παρούσας.  
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση µέσω του 
συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσµίας,είκοσι (20) ηµερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει 
ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 
παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις 
οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 
του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -
2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης. 
 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη 
παράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και 
µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε 
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά.  
 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, έχει δικαίωµα να 
προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 360 
του Ν.4412/2016  και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύµφωνα µε το άρθρο 366, ακύρωση παράνοµης πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 367 ή ακύρωση σύµβασης η οποία έχει συναφθεί παράνοµα , 
σύµφωνα µε το άρθρο 368.  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής 
προσφυγής του άρθρου 360, µπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της 
απόφασής της ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 372. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή.  
 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:  
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,  
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται 
µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
 
 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού µε τη χρήση του τυποποιηµένου 
εντύπου. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της.  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφος 1του άρθρου 365, 
παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  
 ∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει 
προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 
∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) 
της σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν.4412/2016. 
 
 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους 
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από 
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γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης . Το περιεχόµενό της 
είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της 
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς 
αυτόν προκαταβολής.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 της Συγγραφής υποχρεώσεων 
(παράρτηµα ΙΙ)  επιστρέφεται στο σύνολό µετά την οριστική παραλαβή της 6ετούς  λειτουργίας και συντήρησης της 
εγκατάστασης  . Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσµου.  
 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης µε τα 
παραρτήµατα αυτής   και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  
 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εν λόγω συµβάσεως, µετά από 
εντολή(έγγραφη ή προφορική) του  αρµόδιου υπαλλήλου εκάστου εκ των φορέων υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου 
της παρούσης, 
Υπεργολαβία 
4.5.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.5.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε 
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια-τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σηµείο αυτό όροι σχετικά µε τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του. 
4.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 
τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, 
προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως 
άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016  
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  
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4.7.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 Τρόπος πληρωµής  
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου καθ’όλη τη διάρκεια της σύµβασης θα γίνεται όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα 
ΙΙ της παρούσας (Συγγραφή υποχρεώσεων) .   
 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
Αναπροσαρµογή τιµής  
Για τα υπό προµήθεια υλικά δεν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµής, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της παρούσης. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς   
 
Αργοστόλι,       /11/2017 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να ψηφίσουν και να την καταρτίσουν όπως παραπάνω τους όρους της   ∆ιακήρυξης  του  
Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για  την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
 Ως καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών  ορίζεται  η  13 /12 /2017  ηµέρα Τετάρτη  . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Παπαδάτος 
Νικόλαος . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
την    /2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Το παραπάνω σχέδιο διακήρυξης της αρµόδιας Υπηρεσίας  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                            
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους  παραπάνω όρους ∆ιακήρυξης  του ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοικτού   µειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  2017 -- 2018 και των Νοµικών του 
Προσώπων συνολικού  ποσού   608.051,04 ΕΥΡΩ  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, 
2. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδια έσοδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων . 
Η δαπάνη για την εν λόγω θα σύµβαση βαρύνει : 
Α)για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς τους κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018: 
  (Για τη ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 
 
 Κ.Α- 30.6641.02  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €75.000,00 
Κ.Α-20.6641.02   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €37.500,00 
 Κ.Α-10.6641.02   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €32.000,00 
 Κ.Α-10.6643.02   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό     €10.000,00 
(Για τη ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ) 
 
Κ.Α- 30.6641.03  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €19.000,00 
Κ.Α-20.6641.03   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €39.000,00 
 Κ.Α-10.6641.03   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
(Για τη ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ) 
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Κ.Α- 30.6641.04  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €2.000,00 
Κ.Α-20.6641.04   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €8.000,00 
 Κ.Α-10.6641.04   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €3.000,00 
(Για τη ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ) 
 
Κ.Α- 30.6641.05  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €3.000,00 
Κ.Α-20.6641.05   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €4.000,00 
 Κ.Α-10.6641.05   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €2.000,00 
(Για τη ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) 
 
Κ.Α- 30.6641.06  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό     €8.000,00 
Κ.Α-20.6641.06  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό      €8.000,00 
 Κ.Α-10.6641.06   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
(Για τη ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 
 
Κ.Α- 30.6641.07  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
Κ.Α-20.6641.07   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €4.000,00 
 Κ.Α-10.6641.07   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
(Για τη ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ) 
 
Κ.Α- 30.6641.08  µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €30.000,00 
Κ.Α-20.6641.08   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €25.000,00 
 Κ.Α-10.6641.08   µε διαθέσιµη πίστωση ποσό    €5.000,00 
Β) για το Νοµικό Πρόσωπο ΚΕ∆ΗΚΕ τους κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α. του Προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017  και του  
υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018: 
Κ.Α. 6641 µε ∆ιαθέσιµη Πίστωση, ποσό  4.500,00€ 
Κ.Α. 6643 µε ∆ιαθέσιµη Πίστωση , ποσό 55.000,00€ 
Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί  από τον Κ.Α.  6641 και τον Κ.Α. 6643 του  υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 
2018, 
Γ)για το Νοµικό Πρόσωπο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ τους κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α. του 
Προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017  και του  υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 
∆)για το Νοµικό Πρόσωπο Ο.Κ.Α.Π. τους κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α. του Προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017  και του  
υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 
Ε)για το Νοµικό Πρόσωπο Α΄θµια Σχολική Επιτροπή τον προϋπολογισµό Οικ. Έτους 2017 και τον προϋπολογισµό του Οικ. 
Έτους 2018, 
ΣΤ) για το Νοµικό Πρόσωπο Β΄θµια Σχολική Επιτροπή τον προϋπολογισµό Οικ. Έτους 2017 και τον προϋπολογισµό του Οικ. 
Έτους 2018. 
3. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/12/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 23:59:00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. µε α/α Συστήµατος:47092), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 
19η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. 
4. Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης θα αποστασταλεί  µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης [αριθ. προκήρυξης στην  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης  θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ). 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα  καταχωρηθεί  ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr,µε α/α συστήµατος :47092  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευθεί  και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 : σε δύο(2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο(2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες 
και σε µία(1)εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί  στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η ∆ιακήρυξη  θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:www.kefalloniα.gov.gr  στην διαδροµή :  Ο ∆ΗΜΟΣ► ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,  
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  277  / 2017                                                                                                Α∆Α: ΨΜΕ1ΩΕ5-Ω7Π 
ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση πιστώσεων πολυετούς  δαπάνης  για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  6 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης: Κατάρτιση των όρων συνοπτικού  µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων 
του ∆ήµου   ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής και την έγκριση της δαπάνης και την  ψήφιση πιστώσεων πολυετούς  δαπάνης  
του εν λόγω διαγωνισµού (για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 ) KAI έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 34450/31-10-2017 εισήγηση του στην οποία 
αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 
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                                                                                  Αργοστόλι : 31.10.2017 
                                 Αριθ.Πρωτ.:  34450 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, 
τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του 
Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 
2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη 
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και 
υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, 
απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  

Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα 
αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο 
οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη.  

Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και 

κανονικότητα της δαπάνης. 
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».    

Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά 
συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή 
των δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται 
άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 

Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει 
εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον 
του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 
3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το 
κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της 
συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε 
περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη. 

Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» , συνολικού προϋπολογισµού 17.355,00€ (µε Φ.Π.Α.) 
και διαθέσιµης πίστωσης 29.650,00€, η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη και η 
χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 17.355,00€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος 
υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 110,00€.   
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και  την αριθ. 
πρωτ. 250634/13-01-2017(Α∆Α:6Γ5ΠΟΡ1Φ-4ΞΟ) απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική 
πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.  

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης 
ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (29.650,00€) για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2017 εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) σε βάρος του ΚΑ 10.6253 του προϋπολογισµού του 
τρέχοντος έτους 2018 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  

- στο έτος 2018 ποσό τριάντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (29.500,00€) από ίδια έσοδα, και αναλυτικά:  
α)δέκα χιλιάδες ευρώ(10.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 µε τίτλο 

«Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων»,  
β) έξι χιλιάδες ευρώ(6.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 µε τίτλο 

«Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων»,  
γ)τρεις χιλιάδες ευρώ (3.00,00€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6252 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 µε τίτλο 

«Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων»,  
δ)δύο χιλιάδες ευρώ(2.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30.6252 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 µε τίτλο 

«Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων»,  
ε)οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(8.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30.6253 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 

2018 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων». 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Παπαδάτος 
Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
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 αφού έλαβε υπόψη της  
− την εισήγηση του Προέδρου  
− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 
− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  
− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 
− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 
− την αριθ.  762 /2-11-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  
− την αρίθ. πρωτ. 34450/31-10-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας:  

  
                                           ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
 Α) Εγκρίνει  την δαπάνη  και την δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (29.650,00€) για την 
υλοποίηση της Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 
το οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2017 εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) σε βάρος του ΚΑ 10.6253 του προϋπολογισµού του 
τρέχοντος έτους 2018 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  

- στο έτος 2018 ποσό τριάντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (29.500,00€) από ίδια έσοδα, και αναλυτικά:  
α)δέκα χιλιάδες ευρώ(10.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 µε τίτλο 

«Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων»,  
β) έξι χιλιάδες ευρώ(6.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 µε τίτλο 

«Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων»,  
γ)τρεις χιλιάδες ευρώ (3.00,00€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6252 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 µε τίτλο 

«Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων»,  
δ)δύο χιλιάδες ευρώ(2.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30.6252 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2018 µε τίτλο 

«Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων»,  
ε)οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(8.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30.6253 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 

2018 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων». 
 
 
Β. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και 
να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, 
κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται 
υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   278  / 2017                                                                                               Α∆Α: 7ΧΗΒΩΕ5-ΖΕΕ     
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 στο σύνολο των οχηµάτων, εκπεφρασµένο σε 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  εισηγούµενος   το 6o θέµα 
ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 στο σύνολο των οχηµάτων, εκπεφρασµένο σε δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο, θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  το  από  2-11-2017 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:   
                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ:«∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 στο σύνολο των οχηµάτων  εκπεφρασµένο σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο 
προϋπολογισµού 17.355,00€ (δέκα επτά  χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ), 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
άρθρα (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
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6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
12. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-
2015).  
13. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 
14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
15. Την µε 37/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών 
16.Την αριθ. 20/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  συγκρότηση της επιτροπής 
εξέτασης Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
17.  Την υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε την υπ.’αρίθµ. 48165/30-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1690/17-8-2009) και µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 
Υπουργική Απόφ. (ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 
− 18. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 
−  
19.  Π.∆. 237/98 « Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχηµάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα  
20.  Π.∆.1091/81και 118/85, 
21.  Ν.∆. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 10/2003, 
22.  Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», 
23.  Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» 
24.  Π.∆. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆ . 113/10 στους ∆ήµους και 
τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, 
25.  Των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο, 
26.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
27. Τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 
28. Την 296/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό τρόπου διενέργειας της προµήθειας 
µέσω συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
29.Την αριθ. ____/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκαν και 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 
30. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
άρθρα 58 & 59 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και την αριθ. 983/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Α/∆ηµάρχων 
31.Την αριθ. ____/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
η ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων, 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 στο σύνολο των οχηµάτων (Οχήµατα  Πίνακα 1)  
προϋπολογισµού 17.355,00€ (δέκα επτά  χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ),, και θα βαρύνει τους Κωδικούς 
Αριθµούς Εξόδων: α)10.6253 (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων) οικονοµικού έτους 2017, β)10.6253(ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων) & 20.6253 (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων και φορτηγών) & 20.6252 ασφάλιστρα µηχανηµάτων () & 
30.6252(ασφάλιστρα µηχανηµάτων) & 30.6253(ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων και φορτηγών) οικονοµικού έτους 2018. 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό ασφάλιση οχηµάτων. 
 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την 21η Νοεµβρίου 2017 και ώρα 
10:00..π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 21η  Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ.. 
(Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 
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αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, 
δηλαδή την 20 η Νοεµβρίου 2017 και ώρα 15:00 µ.µ. 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και τα παραρτήµατά της, 
που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά 
στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
συµµετοχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων και 
προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω 
υπηρεσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους 
Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 
Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη 
για τέτοιες δαπάνες.  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 
παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 
31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 
σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης 
υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν εγγράφως στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Αρµόδιος Υπάλληλος : Παγώνης ∆ιονύσιος,Τηλ. 
26713-60155)και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το 
αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  Οδός  Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 26713-60155. , Fax 
26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει 
στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του ίδιου Νόµου. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/11/2017 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
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CPV 66514110-0 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 17.355,00 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 , εδάφιο 1 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ(Ε∆ΡΑ ∆ΗΜΟΥ) EL 623 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 µήνες από την λήξη του τελευταίου ασφαλιστηρίου 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί υπηρεσιών, Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)  και εισφορά  
0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% 
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΠΑ ∆εν προβλέπεται 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ____/2017 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Τεπ’π΄πλπ.οκ[‘-πκιΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

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

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. 
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη 
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
Στον συνοπτικό διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί ως µεµονωµένοι συµµετέχοντες ασφαλιστικοί σύµβουλοι και συντονιστές 
ασφαλιστικών συµβούλων. Οι παραπάνω µπορούν ωστόσο να καταθέτουν φακέλους ως νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι 
εκπρόσωποι: 

Α) Ασφαλιστικών επιχειρήσεων  
Β) Επιχειρήσεων ασφαλιστικών πρακτόρων 
Γ) Εταιρειών µεσιτείας ασφαλίσεων 

Οι Οικονοµικοί φορείς που θα συµµετάσχουν στο Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό πρέπει να έχουν  να έχουν άδεια λειτουργίας στην 
Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.∆.400/70 και να είναι εγγραµµένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 21η Νοεµβρίου 
2017 και ώρα 10:00 π.µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί )ή στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  , οδός Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, 
Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 20η 
Νοεµβρίου 2017 και ώρα 15:00 µ.µ..  
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και 
επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της.  
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, 
αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την 20η Νοεµβρίου 2017 και ώρα 15:00 µ.µ.. Οι 
προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από 
τις διατάξεις του παρόντος µέσα.  
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω 
προθεσµία  , δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της 
εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 21 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ. 
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί 
να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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

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

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

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

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

Α.  Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  
όπως απεικονίζεται στο ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016,   

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

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

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,  
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται 
ονοµαστικά,  
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση 
της προµήθειας,  
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.   

∆.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 
:  
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α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 
καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 
αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο 
και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

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

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

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

Ε.  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.  

 
 

ΣΤ. Άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 
του Ν.∆.400/70 

 
 

Ζ. Εγγραφή στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

 
 

Η. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό 
προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος 

 
 

Θ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού 
φορέα 

 
 

∆ιευκρίνιση : Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την 
δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης υπογράφουν:  

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

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

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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.  
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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 ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς όρους ή 
χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν 
στις διατάξεις του άρθρου 54  του Ν. 4412/2016. 
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που 
φέρει και ο κύριος φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης γενικών υπηρεσιών, η τιµή της 
παρεχόµενης υπηρεσίας 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,  για 
παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2 και 5β του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: 

α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης για κάθε όχηµα 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 οχηµάτων επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως 
αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης),  για κάθε υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να ασφαλίσει 
το σύνολο των οχηµάτων της παρούσας υπηρεσίας, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε 
αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά του αναδόχου για τα προς ασφάλιση οχήµατα (ποσοστό έκπτωσης επί του 
Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα υπηρεσία, ήτοι 
µέχρι την πραγµατοποίηση της ασφάλισης και του τελευταίου οχήµατος σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του αναδόχου της υπηρεσίας  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 οχήµατος της 
υπηρεσίας 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.  
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 υπηρεσίας), 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 12 µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο αυτού 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,.  Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός 
αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  
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2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα που 
καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

• Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
• Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική 

Προσφορά".  
• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  
• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη 

διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος 
της τεχνικής προσφοράς.  

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

• 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.  
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 ΠΛΗΡΟΦΟΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της 
Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 

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

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

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 
σύµβασης.  
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση 
ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη 
συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας 
ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός 
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων 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 ήτοι να είναι µικρότερη 
της ηµεροµηνίας έναρξης ασφάλισης του τελευταίου οχήµατος, ήτοι της 1/11/2017. 
ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 
 
 

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

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

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

Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν 
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
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δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις 
ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της 
παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης 
του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα 
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί 
οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για το σύνολο των υπό ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του δήµου 
Κεφαλονιάς και όχι µεγαλύτερο ή µικρότερο. 
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 άριρο 13 παρακάτω.  

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

α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου  µόνον, καθώς δεν 
προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα των υπό ασφάλιση οχηµάτων  
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 δικαιολογητικών 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 συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής 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 συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 
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 
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συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και 
το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.  
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε 
κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .  
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα 
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 
περί οψιγενών µεταβολών. 
8. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου  και όχι µεγαλύτερο ή µικρότερο. Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων 
ενεργειών του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης υπηρεσιών) είναι η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που 
δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 
4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το 
άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόµου.  Οµοίως δεν έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 
10. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
11.∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες 
συµβάσεις µικρότερης αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς 
για να παράξει έννοµα αποτελέσµα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης πρέπει να συντρέχει µόνον 
η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση καθώς και η προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του 
προσφέροντες.  
12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 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.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης  που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 
διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  
Κάθε Παράρτηµα της Παρούσας ∆ιακήρυξης αποτελεί αναπόσταστο τµήµα της Σύµβασης. 
15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από 
τον ∆ήµαρχο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του..  
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 ασφάλιση οχήµατα και µηχανήµατα έργου και τον αριθµό.  
• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ασφαλιστηρίων.  
• 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 στα Παραρτήµατα της 

∆ιακήρυξης.  
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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 : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/12/2018 οπότε και µπορούν να παραληφθούν όλα τα 
παραδοτέα (ασφαλιστήρια Συµβόλαια). Κάθε ασφλαιστήριο συµβόλαιο έχει ισχύ 12 µήνες.  

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 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 οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 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 υπηρεσίας παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
β) Παραλήφθηκαν συνολικά 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 παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τµήµα 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 
για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  
8. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους απαιτεί 
συνεχή παρακολούθηση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 
υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  
9. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο 
έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 
σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.  
10. ∆εν προβλέπται η τήρηση ηµερολογίου από τον Ανάδοχο για την τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.  
11. Η υπηρεσία παραλαµβάνεται τµηµατικά ανά όχηµα που χρήζει ασφαλιστικής κάλυψης σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξης 
της τρέχουσας κάλυψής του. Ο Ανάδοχος εκδίδει και παραδίδει στην υπηρεσία το απαιτούµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ανά 
όχηµα και σε κάθε περίπτωση (δέκα) 10 ηµέρες πριν την λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής του κάλυψης. Η διάρκεια 
ασφαλιστικής κάλυψης κάθε οχήµατος είναι ετήσια (12 µήνες).  Συγκεκριµένα η αρµόδια υπηρεσία που παρακολουθεί την 
εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της τµηµατικής εκτέλεσης της υπηρεσίας και ενηµερώνει 
την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την υποβολή του 
τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό, και σε κάθε περίπτωση έως τις 31/12/2017 µε την 
επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   
12. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 
4412/2016 και µε την προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. 
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η 
συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, 
αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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13. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
14. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής 
διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για 
καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες 
παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το 
σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
17. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  
18. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την υπηρεσία 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. Εφόσον 
κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της υπηρεσίας, µε ή χωρίς έκπτωση 
επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι 
οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσίας, η υπηρεσία µπορεί να 
απορριφθεί. Εάν η υπηρεσία απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η 
επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  
19. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής 
είναι δυνητική.  
20. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.  
21. Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε τµήµατος της υπηρεσίας.  
22. Αν η παραλαβή της υπηρεσίας και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι 
η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει, προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.  
23. 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. 
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 θα είναι τµηµατικά και σύµφωνα µε τη λήξη 
της τρέχουσας ασφαλιστικής κάλυψης κάθε οχήµατος, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά όπως ορίζεται στο 
άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.  
 
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 

 α) Τιµολόγιο(ασφαλιστήριο) του προµηθευτή.  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής,  Ασφαλιστικής και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας 
γ) Πρωτόκολλο καλής Εκτέλεσης του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου 
δ) Βεβαίωση παραλαβής του τµήµατος της υπηρεσίας από την υπεύθυνη για την εκτέλεση της υπηρεσία οργανική 
µονάδα 

Η εξόφληση του παραστατικού (ασφαλιστηρίου) θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 
«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 
Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 
χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 

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

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 
που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.  
δ) από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
ζ) 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 η συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής. 
η) 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 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως 
ορίζονταιστα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε.  
θ) 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 συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ι) 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 συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ια) 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 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
ιβ) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η υπηρεσία, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν την υπηρεσία που απορρίφθηκε 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 η υπηρεσία  δεν 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 και σε περίπτωση που έχει 
αποδεσµευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 
 
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. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  

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

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

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

3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, 
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει 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 υπηρεσιών, ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης έχει τουλάχιστον διάρκεια ένα (1) µήνα µετά την ηµεροµηνία λήξης (διάρκειας) και 
του τελευταίου ασφαλιστηρίου συµβολαίου που θα παραδοθεί στο ∆ήµο, δηλαδή ένα µήνα µετά την 31/10/2018 που θα λήξει 
και το τελευταίο συµβόλαιο ήτοι τουλάχιστον έως τις 30/11/2018. 
Σύµφωνα µε την παρ. 7β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική παραλαβή των υπηρεσιών 
(ασφαλιστήρια συµβόλαια) η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά, δηλαδή έναν µήνα µετά από την λήξη κάθε 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου που έχει συναφθεί µε το ∆ήµο. 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα 
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά 
απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις 
περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου,  
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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 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.  
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση 
όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. 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.  
2. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί υπηρεσιών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση των όρων του εν λόγω διαγωνισµού και την διεξαγωγή του τις 21 Νοεµβρίου 2017 και 
ώρα 10:00 το πρωί. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Γκισγκίνης Νικόλαος 
και Παπαδάτος Νικόλαος . 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• Την     296  /2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
• Την 277/2017 απόφ. Οικ. Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης 
• Το σχέδιο των παραπάνω όρων του  διαγωνισµού    :  
     
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Συνοπτικού  διαγωνισµού  , µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
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ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 στο σύνολο των οχηµάτων (Οχήµατα  Πίνακα 1)  προϋπολογισµού 
17.355,00€ (δέκα επτά  χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ). 
2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την 21η Νοεµβρίου 2017 και ώρα 
10:00. π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 21η  Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ.. 
(Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 
αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, 
δηλαδή την  
20 η Νοεµβρίου 2017 και ώρα 15:00 µ.µ. 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
4. Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 
παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 
31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 
σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   279 / 2017                                                                                                            A∆Α: ΩΒ7ΚΩΕ5-ΩΛ7 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση στεγασµένου χώρου 
εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη  το 2ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση στεγασµένου 
χώρου εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ.»θέτει υπόψη της Επιτροπής προς 
έγκριση το σχέδιο των  όρων  του  φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού  η εκµίσθωση στεγασµένου χώρου 2 τ.µ. 
επί της προσόψεως και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία, για τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης 
ταµειολογιστικής µηχανής (Α.Τ.Μ.) που  συνέταξε η Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου το οποίο    
αναλυτικά έχει ως εξής :  
 
                                                                                        ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 184/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι: 
Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση στεγασµένου χώρου 2 τ.µ. επί της προσόψεως και εντός 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία, για τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης ταµειολογιστικής µηχανής 
(Α.Τ.Μ.). 
  Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου στις……….2017, ηµέρα …………Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα…….. έως ..........ενώ η 
υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει ώρα …… 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις………………..2017, 
ηµέρα………… κατά τις ίδιες ως άνω ώρες. 

Άρθρο 1 
   Ο συµβατικός χρόνος διάρκειας της µίσθωσης ορίζεται τριετής και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του 
συµφωνητικού. Μετά την πάροδο της τριετίας απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης.  

Άρθρο 2 
 Η τιµή εκκίνησης του µισθώµατος ορίστηκε µε βάση την υπ΄αριθ. 2/2017 Απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας 
Ακινήτων, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ µηνιαίως. 
  Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το ∆είκτη Μεταβολής Τιµών 
Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 
                                                                                         Άρθρο 3 
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 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος ανώνυµες τραπεζικές εταιρείες, οι οποίες για τη συµµετοχή τους στο 
διαγωνισµό υποχρεούνται να προσκοµίσουν: 
1. Καταστατικό σύστασης και πιστοποιητικό τροποποιήσεων ή κωδικοποιηµένο καταστατικό. 
2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί 
συγκρότησης σε σώµα. 
3. Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος επιθυµεί αντί του νοµίµου εκπροσώπου του να 
ορίσει ειδικό εκπρόσωπο για την υποβολή της προσφοράς, καθώς και για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης 
για το διαγωνισµό. 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του νοµίµου ή ειδικού εκπροσώπου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 
τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
5. Φορολογική Ενηµερότητα 
6. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
7. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης τράπεζας ίσο µε δύο µηνιαία µισθώµατα ήτοι ποσού 
τετρακοσίων (400,00) ευρώ.  
 Στη δηµοπρασία θα συµµετέχουν αυτοί των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν πλήρη. 
Η σειρά υποβολής της οικονοµικής προσφοράς από τους συµµετέχοντες θα είναι τυχαία και κάθε προσφορά, ακόµη και αν ο 
πλειοδότης είναι µόνο ένας, θα πρέπει να είναι αυξηµένη κατά 10 ευρώ από την προηγούµενη προσφορά. 

Άρθρο 4 
   Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου θα πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να 
παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο 
ίδιος ως µισθωτής. 
                                                                                         Άρθρο 5 
    Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός 10 ηµερών από την ενηµέρωσή του για την έγκριση της 
κατακύρωσης των πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε δύο 
µηνιαία µισθώµατα όπως το µίσθωµα έχει διαµορφωθεί µετά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο 
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους 
όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ 
πλειοδότης αναδεικνύεται  επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. 
Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωσή τους. 
Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από την επανάληψη της 
δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν να συµµετέχουν στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 
 

Άρθρο 6 
      Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί άτοκα µετά τη λύση ή λήξη της σύµβασης µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν 
αξιώσεις του ∆ήµου για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της σύµβασης αλλιώς θα καταπίπτει σαν 
ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως 
υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου. 
                                                                                       Άρθρο 7 
   Ο µισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τον εκµισθούµενο χώρο αποκλειστικά και µόνο για την 
εγκατάσταση του ΑΤΜ, το οποίο της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή. 
Απαγορεύεται ρητά η εκµετάλλευση του χώρου από τρίτους πέραν της µισθώτριας µε οποιαδήποτε µορφή εκχώρησης 
δικαιωµάτων (π.χ. υπεκµίσθωση). Ως τρίτοι δεν νοούνται συνεργαζόµενες τράπεζες ή Τράπεζα µε την οποία συγχωνεύεται η 
µισθώτρια. 
Η εγκατάσταση και συντήρηση του Α.Τ.Μ. θα γίνεται αποκλειστικά µε ευθύνη της µισθώτριας Τράπεζας δια των υπαλλήλων 
της οµοίως και οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για την µεταφορά αυτού ή τη διενέργεια ανακατασκευών ή τροποποιήσεων 
στις βασικές για τη λειτουργία του Α.Τ.Μ. υποδοµές. Η ακριβής τοποθέτηση του ΑΤΜ θα γίνει από το µισθωτή σύµφωνα µε 
την τεχνική έκθεση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Ειδικότερα η µισθώτρια βαρύνεται µε τις 
δαπάνες για: 
-Την έκδοση τυχόν αδειών που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση και τηλεπικοινωνιακή σύνδεσή της, 
-Τη διαµόρφωση του χώρου, 
- Τις προπαρασκευαστικές εργασίες βασικής υποδοµής που απαιτούνται για την υποδοχή και λειτουργία του Α.Τ.Μ. (π.χ. 
απολήξεις καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας), 
-Τη µεταφορά, εγκατάσταση και πάκτωση του Α.Τ.Μ. επί του δαπέδου του χώρου, 
-Το χρηµατοεφοδιασµό, την αναπλήρωση οποιωνδήποτε αναλώσιµων  υλικών και τη συντήρηση του Α.Τ.Μ. και του λοιπού 
εξοπλισµού, 
-Τη σύνδεση και διατήρηση της ειδικής τηλεπικοινωνιακής γραµµής δεδοµένων, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η 
λειτουργία του Α.Τ.Μ., 
-Τη σύνδεση και διατήρηση της ειδικής τηλεπικοινωνιακής γραµµής για τη λειτουργία συστήµατος συναγερµού εάν η τράπεζα 
κρίνει ότι η λειτουργία συστήµατος είναι σκόπιµη, 
-Τη σηµατοδότηση του χώρου και του Α.Τ.Μ., 
-Την καθαριότητα του χώρου και του Α.Τ.Μ., 
-Την αντικατάσταση του Α.Τ.Μ. όποτε η Τράπεζα κρίνει σκόπιµο και κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του εκµισθωτή. 
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Άρθρο 8 
      Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή. 
                                                                                       Άρθρο 9 
     Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την 
απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 
αποζηµίωση. 

Άρθρο 10 
   Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 
µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

Άρθρο 11 
  Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
                                                                                                                                                                     Αργοστόλι 10.10.2017 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Αλέξανδρος Παρίσης 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι σύµφωνα µε το αριθ. 2/28-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων  η 
τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος ορίστηκε στο ποσό των 200,00 € και προτείνει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας την 20-11-2017  ηµέρα ∆ευτέρα  και σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ να επαναληφθεί την  24-11-2017 
ηµέρα  Παρασκευή. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας – Γκισγκίνης Νικόλαος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
και Παπαδάτος Νικόλαος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 184/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4) την 2/28-07-2017 απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων. 
Το σχέδιο διακήρυξης  της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                                                ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους του σχεδίου διακήρυξης του φανερού , δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού  εκµίσθωσης  στεγασµένου χώρου 2 τ.µ. επί της προσόψεως και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία 
Ευφηµία, για τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης ταµειολογιστικής µηχανής (Α.Τ.Μ.). 
2. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού. Μετά την 
πάροδο της τριετίας απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης. 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200,00 ) ευρώ µηνιαίως. 
4. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις    
20-11-2017 , ηµέρα  ∆ευτέρα . 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 9:00 έως  9:30 το πρωί ενώ η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει 
ώρα 10:15 το πρωί. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 24-11-2017  ηµέρα  Παρασκευή  
και  κατά τις ίδιες ως άνω ώρες. 
5. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα (ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ) & µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα (ΧΡΟΝΙΚΑ). 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή. 
6. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ αµέσως µετά την επαναλειτουργία του 
συστήµατος και έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                                                Παπαδάτος Νικόλαος                                                                    
                                                                                                                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                            
                                                                                                                                                  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                              
                                                                                                                                             Γκισγκίνης Νικόλαος 
                                                                       Σοφία Γαρµπή  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


