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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  33ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  13η  Νοεµβρίου   2018 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  13 η  Νοεµβρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα  
12:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  30944/ 9-11-2018   έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) 
µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                        Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                              
3.  Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                             Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                        
4.  Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας   
5. Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                         
6.Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος)   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    317  / 2018                                                      Α∆Α: 6ΛΕ1ΩΕ5-Β43 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    που εισάγονται  
προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης 
: «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς 
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ∆ήµου 
καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση του    παρακάτω θέµατος     εκτός ηµερήσιας διάταξης µε θέµα:  
1. Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 27-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
«Επισκευή κτιρίων στην βίλα  Αντύπα –∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων» (‘άρθρο 15 του Π.∆/τος 171/1987 και αρθρο 118 του Ν 
4412/2016. 
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστεί     το θέµα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   και να εισαχθεί    προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

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

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  έξι (6) 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  το παρακάτω θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και λήψη απόφασης .   
1. Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 27-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
«Επισκευή κτιρίων στην βίλα  Αντύπα –∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων» (‘άρθρο 15 του Π.∆/τος 171/1987 και αρθρο 118 του Ν 
4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    318/ 2018                                                                     Α∆Α: Ψ0ΥΦΩΕ5-ΗΙΘ 
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ΘΕΜΑ : Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 27-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίων στην βίλα  Αντύπα –∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων» (‘άρθρο 15 του Π.∆/τος 
171/1987 και αρθρο 118 του Ν 4412/2016). 
                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το      1 ο θέµα  εκτός   
ηµερήσιας διάταξης :  Αναίρεση του αποτελέσµατος της από 27-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίων στην βίλα  Αντύπα –∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων» (‘άρθρο 15 του Π.∆/τος 171/1987 
και αρθρο 118 του Ν 4412/2016) όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την   317 /2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 
6ΛΕ1ΩΕ5-Β43) έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Με τη  273/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 72ΗΞΩΕ5-9ΟΤ) εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου µε 
απευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΚΗΣΚ  κατά την διενέργεια της οποίας κληρώθηκε ως προσωρινός 
ανάδοχος η Εργοληπτική Εταιρία ΓΑΙΟΦΩΣ Ε.Ε  . 
Με  το µε αριθ. πρωτ. 26354/1-10-2018 έγγραφό µας  προς τον Εργοληπτική Εταιρία ΓΑΙΟΦΩΣ Ε.Ε  κοινοποιήσαµε   προς 
αποδοχή το αποτέλεσµα  της από 27-09-2018  ηλεκτρονικής κλήρωσης (διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016) σύµφωνα µε 
την οποία κληρώθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή κτιρίων στην βίλα  Αντύπα –∆ιαµόρφωση 
εξωτερικών χώρων»  
  Επειδή παρήλθε το χρονικό διάστηµα των δέκα πέντε ηµερών που παρέλαβε η εν λόγω εταιρία το έγγραφο της αποδοχής  και 
δεν έχει αποδεχθεί το αποτέλεσµα  , σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών , ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν:  α) την αναίρεση 
του από  27-09-2018 αποτελέσµατος της από 27-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και β) την διενέργεια επαναληπτικής 
ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης του έργου 
«Επισκευή κτιρίων στην βίλα  Αντύπα –∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων» και γ) την αποδέσµευση συµµετοχής της  Εργοληπτικής 
Εταιρίας  ΓΑΙΟΦΩΣ Ε.Ε  από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες κληρώσεις του έτους 2018.   

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

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
- την ανωτέρω εισήγηση 
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016  
- τις διατάξεις του άρθρο 15 του Π.∆. 171/87 
- την 273/21-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
- το άρθρο 4 παρ. 4.5 της αρίθµ. ∆.ΝΣ/οικ.15299/ΦΝ466/17-03-2017 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών 
- την εγγεγραµµένη στον ΚΑ  10.6261.17 του προϋπολογισµού  2018  του ∆ήµου πίστωση 7.000,00  ευρώ  
- την µε αρίθµ. πρωτ. 25063/7-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
- την από 27-09-2018 ηλεκτρονική κλήρωση στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων 
- το µε αρίθ. πρωτ. 26354/18-09-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή ή όχι  του αποτελέσµατος της 
κλήρωσης από τον προσωρινά ανάδοχο. 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

α) Την αναίρεση του από  27-09-2018 αποτελέσµατος της από 27-09-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης  στο Κεντρικό Σύστηµα 
Κληρώσεων.-Κ.Η.Σ.Κ). 
β) Την διενέργεια επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση 
δηµόσιας σύµβασης του έργου Επισκευή κτιρίων στην βίλα  Αντύπα –∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων» (σύµφωνα µε το άρθρο 
15 του Π.∆/τος 171/1987 και άρθρο 118 του Ν 4412/2016)  και  
γ) Την αποδέσµευση της συµµετοχής της  Εργοληπτικής Εταιρίας  ΓΑΙΟΦΩΣ Ε .Ε  από τον συγκεκριµένο κατάλογο στις επόµενες 
κληρώσεις του έτους 2018.   

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    319  / 2018                                                         Α∆Α: Ω2ΝΩΩΕ5-ΚΤΗ 
ΘΕΜΑ : Επανάληψη ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου : Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό 
Καρδακάτων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση ,έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής  ∆ιαγωνισµών Έργων κ . Φιλιππάτο Γεράσιµο ο οποίος   εισηγούµενος  το 9ο θέµα    
ηµερήσιας  διάταξης : Επανάληψη ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον 
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Οικισµό Καρδακάτων».έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθµ. πρωτ. 29687/29-10-2018 εισήγηση   της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού Έργων η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

Η Πρόεδρος προτείνει : α) την επανάληψη του διαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στον Οικισµό Καρδακάτων» σύµφωνα µε το  άρθρο 18 της αρίθ. 625/26-09-2018 ∆ιακήρυξης µε Α∆Α 
: Ψ5∆ΚΩΕ5-6ΙΨ όπως καταρτισθήκαν µε την 272/21-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α :  
7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ) . 
 Ηµεροµηνία επανάληψης του ∆ιαγωνισµού ορίζεται η   27η Νοεµβρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί. 
β)  Οι κατατεθείσες κλειστές προσφορές στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς- Αναθέτουσας Αρχής , κρίνονται  
εκπρόθεσµες και αναλυτικά :  

1) Ο  µε αριθ. πρωτ. 28064/16-10-2018 φάκελος προσφοράς της ανώνυµης εργοληπτικής εταιρίας µε την 
επωνυµία  Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε  µε ώρα κατάθεσης  10: 05 Π.Μ  
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2) Ο µε αρίθ. πρωτ. 28063/16-10-2018 φάκελος προσφοράς της Τεχνικής Εταιρίας Γερ. & Παναγής 
Παπανικολάτος ΟΕ µε ώρα κατάθεσης  10: 03 Π.Μ  

       γ) Απορρίπτει  την  κατατεθείσα  «Αίτησης- ‘Ένστασης » του κ. Λάµπρου Σπυράτου  Ε.∆.Ε Πολιτικού Μηχανικού 
ως µη παραδεκτή σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση του αρµοδίου Οργάνου. 
 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει ότι πρέπει να εφαρµόζεται η τυπικότητα ως προς την εφαρµογή των  
αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση. 

                 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι διατηρεί  επιφυλάξεις ως προς την ουσία που δεν      συνεδρίασε η 
Επιτροπή για την διεξαγωγή του εν λόγω  ∆ιαγωνισµού δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση. 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος – Γκισγκίνης Νικόλαος 
                      Ανουσάκης Νικόλαος -Μινέτος ∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

Και αφού έλαβε υπόψη :  
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  134  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 272/21-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων. (Α∆Α :  7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ) 
4) την  αρίθ. 625/26-09-2018 ∆ιακήρυξης µε Α∆Α : Ψ5∆ΚΩΕ5-6ΙΨ 
5)  την  µε αρίθµ. πρωτ. 29687/29-10-2018 εισήγηση   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Έργων 
 Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την επανάληψη του διαγωνισµού για την ανάθεση  του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό 
Καρδακάτων».σύµφωνα µε το  άρθρο 18 της αρίθ. 625/26-09-2018 ∆ιακήρυξης µε  

         Α∆Α : Ψ5∆ΚΩΕ5-6ΙΨ όπως καταρτισθήκαν µε την 272/21-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής     Επιτροπής 
(Α∆Α :  7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ) . 
       Ηµεροµηνία επανάληψης του ∆ιαγωνισµού ορίζεται η  27η Νοεµβρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί.  
2)  Οι κατατεθείσες κλειστές προσφορές στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς- Αναθέτουσας Αρχής , κρίνονται  
εκπρόθεσµες και αναλυτικά :  

          α)  Ο  µε αριθ. πρωτ. 28064/16-10-2018 φάκελος προσφοράς της ανώνυµης εργοληπτικής εταιρίας 
            µε   την επωνυµία  Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε  µε ώρα κατάθεσης  10: 05 Π.Μ  
           β)  Ο µε αρίθ. πρωτ. 28063/16-10-2018 φάκελος προσφοράς της Τεχνικής Εταιρίας Γερ. & 
            Παναγής Παπανικολάτος ΟΕ µε ώρα κατάθεσης  10: 03 Π.Μ   
               και επιστρέφονται   στους προσφέροντες. 
     3 ) Απορρίπτει  την µε αρίθµ. πρωτ. 28064/16-10-2018   κατατεθείσα «Αίτηση- ‘Ένσταση » του κ. Λάµπρου 
Σπυράτου  Ε.∆.Ε Πολιτικού Μηχανικού ως µη παραδεκτή σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση του αρµοδίου Οργάνου. 
    4)  Η Παρούσα απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    320  / 2018                                                                  Α∆Α:Ω7Ξ9ΩΕ5-ΧΥΘ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
δηµοτικού  ακινήτου στο Κερατσίνι. 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: 
«Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου στο 

Κερατσίνι.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  29605 /29-10-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της 
Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω :   
    
Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικών 
ακινήτων. 
 
     Με την µε αριθµό 228/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η εκµίσθωση ενός 
διαµερίσµατος ευρισκόµενο στο Κερατσίνι επί της οδού Κατσαντώνη αρ. 124 µε τη διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. Σε συνέχεια αυτής και σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η 
Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται όπως 
παρακάτω: 
 
 



 

 

866 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

 
 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 228/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός διαµερίσµατος δευτέρου 
ορόφου ευρισκόµενο στο Κερατσίνι επί της οδού Κατσαντώνη αρ. 124 στον Πειραιά, συνολικού εµβαδού 65 τ.µ. περίπου, 
αποτελούµενο από τρία κύρια δωµάτια, κουζίνα, λουτρό και χολ.  
   Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου στις…………….2018, ηµέρα………… Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή 
αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα …….. 
π.µ. έως …… π.µ. και η υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα ξεκινήσει στις ……. π.µ. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄ αυτήν πλειοδότης. 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 
προσφορές. Περί της συνεχίσεως αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους µε το ονοµατεπώνυµο του 
πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως 
από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

 
Άρθρο 1 

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

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως κατοικία, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 228/2018 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου 
εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση 
εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 
 

Άρθρο 3 
      Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ, όπως αυτό ορίστηκε µε το υπ΄αριθ. 7/2018 
πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι 
ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 10 ευρώ. Οµοίως κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την 
προηγούµενη τουλάχιστον κατά 10 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε το ύψος του 
τιµαρίθµου. 

 
Άρθρο 4 

    Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
καταστεί και ο ίδιος αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται 
επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς, 
υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων ενός έτους ήτοι 240,00 ευρώ.  
 Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) φωτ/φο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) 
φορολογική ενηµερότητα, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα, δ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ε) Υπεύθυνη δήλωση 
που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. Στις 
περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον 
αντίγραφο του καταστατικού τους.  
Ο εγγυητής (φυσικό πρόσωπο) οφείλει να προσκοµίσει α) φωτ/φο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) φορολογική 
ενηµερότητα, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα και δ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Ως εγγυητής δεν µπορεί να 
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εµφανιστεί και να γίνει δεκτός οµόρρυθµος εταίρος οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας, η οποία έχει ήδη εκδηλώσει 
ενδιαφέρον συµµετοχής στη δηµοπρασία.  
 

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

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

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

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

Άρθρο 9 
    Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό 
Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή, ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή θα 
προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα αλλά σε 
περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα 
κατά την αποχώρησή του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, 
την εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει σαν 
ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. 
Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο 
υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.                
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Άρθρο 10 

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

 
Άρθρο 11 

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

Άρθρο 12 
    Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας 
τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί αυτού ούτε συνεπώς υποχρεούται στην 
επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.  
Επίσης ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το 
αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής. 
 

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

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

Άρθρο 15 
    Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως 
και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 

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

Αργοστόλι …………2018 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ» 

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

Εκ της Νοµικής Υπηρεσίας 
Η Προϊσταµένη 

Νίκη Χριστοφοράτου 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του φανερού, προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού  ακινήτου στο Κερατσίνι  και ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού να οριστεί η  6 η  
∆εκεµβρίου   2018 ηµέρα  Πέµπτη. 
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                  Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος – Γκισγκίνης Νικόλαος Ανουσάκης Νικόλαος -
Μινέτος ∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την   µε αριθ. 228 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4)Την µε αριθ. Πρωτ.  29605 /29-10-2018  εισήγηση   της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους δηµοπράτησης του φανερού, προφορικού, δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης ενός διαµερίσµατος δευτέρου ορόφου ευρισκόµενο στο Κερατσίνι επί της οδού Κατσαντώνη αρ. 124 
στον Πειραιά, συνολικού εµβαδού 65 τ.µ. περίπου, αποτελούµενο από τρία κύρια δωµάτια, κουζίνα, λουτρό και χολ. 

2. Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής. Η διάρκεια της µίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή του ιδιωτικού 

συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και 
η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως.  
 

 

3.   Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ, όπως αυτό ορίστηκε µε το υπ΄αριθ. 7/2018 
πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι 
ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 10 ευρώ. Οµοίως κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την 
προηγούµενη τουλάχιστον κατά 10 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε το ύψος του 
τιµαρίθµου. 
 
4. Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου στις 6-12-2018, ηµέρα Πέµπτη. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα  9:30 π.µ. έως 10:00 π.µ. και η υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα 
ξεκινήσει στις  10:15 π.µ. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄ αυτήν πλειοδότης. 
 
5. Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και 
οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
6. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   αθηναϊκή  και µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα ,επίσης θα 
αποσταλεί για  την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Κερατσινίου . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή. 
7. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  321  / 2018                                                                         Α∆Α: 6ΟΜΧΩΕ5-ΧΧ7             
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του 

Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  2ο θέµα  της ηµερήσιας 
διάταξης «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  Υπαλλήλου για την αντιµετώπιση δαπανών 

ΚΤΕΟ.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ. 29936/31-10-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  ΧΕΠ 1899Β/2018 του 
Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονυσίου Τσιλιµιδού     που έχει εκδοθεί µε την  246/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                    β) ∆ικαιολογητικά δαπανών. 



 

 

870 

                    γ) το αριθ. 558/31-10-2018 Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ. 1899Β/2018) 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:        TΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αριθ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής:           246/2018 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ          ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓ.   ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1 Κ.&Γ. ΔΡΑΚΑΤΟΣ Ο.Ε. 

2. Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  

                         

                   1.125,00 

                      148,80  

                  

               1.125,00 

                  148,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                         1.273,80                                      1.273,80 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Αριθ.γραμματίου Είσπραξης 558/31-10-2018,ποσού 26,20 € 

3.ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Aργοστόλι 31/10/2018 

Για την Οικονομική Επιτροπή :   

Ο Υπάλληλος 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο όλες τις δαπάνες για το ΚΤΕΟ. 

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

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα 
άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  246/2018 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία 
κατέθεσε 0  κ. Τσιλιµιδός ∆ιονύσιος       για την απόδοση του λογαριασµού της  και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1899B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   ποσού  3.000,00  
€ για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο  .           
2. Απαλλάσσει τον κ.  Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο    από  υπόλογο του  συνολικού  ποσού των  
 3.000,00  €  τα οποία διατέθηκαν από τον Κ.Α 10.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  322  / 2018                                                              Α∆Α: 6ΠΨΛΩΕ5-774 
              
ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση ΠΑΓΙΑΣ Προκαταβολής υπαλλήλου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου και σύσταση νέας Πάγιας 
Προκαταβολής ( τροποποίηση της  66/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και     θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3o 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Αποκατάσταση ΠΑΓΙΑΣ Προκαταβολής υπαλλήλου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου και σύσταση 
νέας Πάγιας Προκαταβολής ( τροποποίηση της  66/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής)».θέτει υπόψη των Μελών της 
Επιτροπής την από  11-11-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ  

 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 ) και µε την αριθµ. 66/2018  απόφαση 
της Οικονοµικής επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή για το έτος 2018 για τον Υπάλληλο του Γραφείου κίνησης του ∆ήµου  
Κεφαλλονιάς  ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο, ποσού € 800,00 .  
    Για  την απόδοση του ως άνω αναφερόµενου ποσού εκδόθηκε το αριθµ. 564/Β/13.3.2018 χρηµατικό ένταλµα .  
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  Ο ως άνω αναφερόµενος Υπάλληλος του ∆ήµου στο όνοµα   του οποίου είχει εκδοθεί  ένταλµα της παγίας προκαταβολής , µετά  την 
αλλαγή καθηκόντων του , κατέθεσε τα  δικαιολογητικά πληρωµών στην οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία µετά τον έλεγχο αυτών 
εξέδωσε  ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος του προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη.  
       Μετά  ην εξόφληση των εκδοθέντων χρηµατικών ενταλµάτων το ποσό των € 800,00 κατατέθηκε στο Ταµείο του ∆ήµου όπως αυτό 
προκύπτει από τα αριθµ.  337/23.7.2018, 338/23.7.2018 και 548/12.10.2018 γραµµάτια  είσπραξης.  
    Επίσης το τµήµα ∆ιαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού συνεργείων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
µε το αριθµ. 29655/29.10.2018 έγγραφο προτείνει όπως η παγία προκαταβολή , που κατέθεσε ο ∆ηµητράτος ∆ιονύσιος , συσταθεί στο 
όνοµα της Λορεντζάτου Ελβίρας για το υπόλοιπο του οικονοµικού έτους 2018 . 

    Ύστερα από τα ανωτέρω θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκριθεί:  
1.  η απόδοση λογαριασµού της παγίας προκαταβολής η οποία είχε δοθεί στο όνοµα του ∆ηµητράτου ∆ιονυσίου , Υπαλλήλου και η 

απαλλαγή αυτού από τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους 2018  , και  
2.  Η σύσταση νέας παγίας προκαταβολής έτους 2018 ( υπόλοιπο οικονοµικού έτους)  , ποσού € 800,00 για την Προϊσταµένη του 

τµήµατος ∆ιαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού συνεργείων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Λορεντζάτου Ελβίρα .  
Οι πληρωµές που θα γίνονται από την κ. Λορεντζάτου Ελβίρα θα βαρύνουν τους Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισµού Οικονοµικού 
έτους  2018 οι οποίοι είχαν εγκριθεί µε την αριθµ. 66/2018 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής «Σύσταση παγίας προκαταβολής 
Υπαλλήλων έτους 2018» και συγκεκριµένα :  
 

Κ.Α Αιτιολογία 
20.6264 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ κ.λπ. )  

20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 

30.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  και  φορτηγών   ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) 

30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 

 
                                                                 Ο Προϊστάµενος  

Οικονοµικής Υπηρεσίας  
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι από την απόδοση της Παγίας του κ. ∆ηµητράτου  ψηφίζει  µόνο τους Κ.Α 20.6322 & 20. 
6323 και ψηφίζει την σύσταση της Πάγιας Προκαταβολής  των 800,00 € στην κ. Λορεντζάτου. 

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

και αφού είδε τις διατάξεις: 

• Την  66/2018 απόφαση    της Οικονοµικής Επιτροπής µε την   οποία  συντάθηκε η  πάγια  προκαταβολή   και ορίστηκε   
η  παραπάνω  διαχειριστές  αυτών.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  

• τα συνηµµένα Γραµµάτια Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου της επιστροφής των  ποσών 

• το µε αρίθ. πρωτ. 29655/29-10-2018 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Κινητού 
Εξοπλισµού της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

           Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                    
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού της  παγίας προκαταβολής για το έτος 2018 του Υπάλληλου Γραφείου κίνησης του ∆ήµου  
Κεφαλλονιάς  κ. ∆ηµητράτου ∆ιονύσιου, ποσού  800,00 €. 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή του   Υπολόγου  –∆ιαχειριστή  Υπαλλήλου  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ηµητράτου ∆ιονύσιου, ποσού  
800,00 €  το οποίο  κατατέθηκε στο Ταµείο του ∆ήµου όπως αυτό προκύπτει από τα αριθµ.  337/23.7.2018, 338/23.7.2018 και 
548/12.10.2018 γραµµάτια  είσπραξης. 
3. Τροποποιεί την 66/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Σύσταση παγίας προκαταβολής Υπαλλήλων έτους 2018» ως 
προς το αποφασιστικό µε την   σύσταση νέας παγίας προκαταβολής έτους 2018 ( υπόλοιπο οικονοµικού έτους)  , ποσού 800,00 
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€  στην Προϊσταµένη του τµήµατος ∆ιαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού συνεργείων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λορεντζάτου Ελβίρα .  

Οι πληρωµές που θα γίνονται από την κ. Λορεντζάτου Ελβίρα θα βαρύνουν τους Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισµού Οικονοµικού 
έτους  2018 οι οποίοι είχαν εγκριθεί µε την αριθµ. 66/2018 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής «Σύσταση παγίας προκαταβολής 
Υπαλλήλων έτους 2018» και συγκεκριµένα :  
 

Κ.Α Αιτιολογία 
20.6264 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ κ.λπ. )  

20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 

30.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  και  φορτηγών   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) 

30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 

 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  323  / 2018                                                                                               Α∆Α: 6ΥΨΥΩΕ5-ΖΟΞ 

 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια  
µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  και   εισηγούµενη το 4ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης 
«Κατάρτιση των όρων διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια  µηχανηµάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου Κεφαλλονιας (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  277  /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση  µε ∆ιεθνή  

Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό  , η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  
διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω : 

 

 «∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, εκτιµώµενης αξίας 305.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. της ΑΜ 94/2018» 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 
1.Του 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.   ΤουΝ.3852/2010«ΝέαΑρχιτεκτονικήτηςΑυτοδιοίκησηςκαιτηςΑποκεντρωµένης∆ιοίκησης- 

 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
3.    Του Ν.3463/2006/Α’114«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

 

4.    Του Ν.3861/2010Φ.Ε.Κ.112Α/13-7-2010:«Πρόγραµµα∆ιαύγεια»καιάλλεςδιατάξεις(ΦΕΚ 
 

112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

5.    Του Ν.4013/2011περί«ΣύστασηςενιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχής∆ηµοσίωνΣυµβάσεωνκαι Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου  ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
6.    Του Ν.3419/2005«ΓενικόΕµπορικόΜητρώοΓ.Ε.Μ.Η.&εκσυγχρονισµόςτηςΕπιµελητηριακής 

 
Νοµοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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7.    Του Ν.4250/2014«∆ιοικητικέςΑπλουστεύσεις κ.λ.π.»(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

 
8.    Του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

1Εφόσονηεκτιµώµενηαξίατης προϋπολογιζόµενηςδαπάνηςισούταιη  υπερβαίνειτηναξίατων221.000€ 
χωρίςΦ.Π.Α
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9.    Του Ν.3548/2007«Καταχώρησηδηµοσιεύσεωνστο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο»καθώς 
 

10.ΤοΠ.∆. 80/2016(ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 

11.Την   158/2016   Απόφαση  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ   (Φ.Ε.Κ  3698/Β/16-11-16):   Έγκριση  «Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Εντύπου Προµηθειών»  (Ε.Ε.Ε.Π.) του  άρθρου  79 παρ 4 του  Ν.4412/16 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης άνω των ορίων των οδηγιών και την   Κατευθυντήρια Οδηγία15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ«Οδηγίες συµπλήρωσης 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Προµηθειών (Ε.Ε.Ε.Π.)”. 
12.Την ΚΥΑ1191/2017 (ΦΕΚ969/β/22-03-2017)τουΥπ. Οικονοµικών-∆ικαιοσύνης(κράτηση ποσοστού 
ύψους0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.). 
13.Τη διάταξη της παραγράφου1 6άρθρου 47Ν.4472/17 µε βάση την οποία η δηµοσίευση της προκήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α57654/22.5.2017( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017τ.Β) 
14.Την  µε αρ.  57654/22.5.2017   Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ1781/23.5.2017τ.Β’)«Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
15.Την µε αρ.56902/215/19-5-2017(ΦΕΚ1924/2-6-2017τ.Β1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης«ΤεχνικέςλεπτοµέρειεςκαιδιαδικασίεςλειτουργίαςτουΕθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
16.ΤουΝ.4555/19-07-2018«Μεταρρύθµισητουθεσµικούπλαισίουτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης  – Βελτίωση     της  
οικονοµικής     και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.     [Πρόγραµµα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»]. 

 
17.Τη 124/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Ω3ΙΓΩΕ5-ΡΨ5 ) αποφασίσθηκε α)  η υποβολή 
αίτησης χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ δαπάνης 305.000,00€ β )ηαποδοχή της 
χρηµατοδότησης   από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, µε µέγιστο όριο χρηµατοδότησης τις 305.000,00 € . 
18.Την µεΑ.Π.:29733/21-6-2018 απόφαση ΥΠΕΣ(Α∆Α:Ψ4ΤΟ465ΧΘ7-ΝΡΚ) για την Ένταξη Πράξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣΙΙ» µε ποσό χρηµατοδότησης 305.000,00€ για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 
Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη Πράξη ο δικαιούχος ∆ήµος για τη χρηµατοδότηση της παραπάνω Πράξης 
θα απορροφήσει τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055  (2017ΣΕ05500010).  
19.Τη 277/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ΨΒ5ΡΩΕ5-ΓΓ4) µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της 
προµήθειας µε αντικείµενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»   Α.Μ. 94/2018, προϋπολογισµού 305.000,00€,Με τη διενέργεια 
Ανοικτού ∆ιεθνούς
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(Κ.Α.) 
ΤΙΤΛΟΣ(Κ.Α.) Αρ.Α.Α.Υ. ΠΟΣΟΣΕ€ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
Α.Α.Υ 

 

64.7131.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

  764/2018 
 

305.000,00 
 

28620/28-10-2018 

Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε  και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά. Η προµήθεια αποτελείται από την  κατωτέρω οµάδα: 

Α/Α ΕΙ∆Η  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Ανατρεπόµενο φορτηγό τριαξονικό (6Χ4) 1 

2 Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας 1 

3 Γεωργικός ελκυστήρας-τρακτέρ µε τα παρελκόµενα 1 

4 Φορτηγό ανοιχτού τύπου (4Χ4) 1 

5 ∆ιαξονικό Φορτηγό 1 

 
21.Τη µε     αριθµό     94/2018 µελέτη, αρµοδίως συνταχθείσα από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  για  την  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
προϋπολογισµού 305.000,00€, για την επιλογή αναδόχου  µε τη διενέργεια Ανοιχτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού µε χρήση ΕΣΗ∆ΗΣ. 
22.Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρα203και206τουν.4555/2018«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») µε την  οποία 
εγκρίθηκαν και διατέθηκε  η κατωτέρω πίστωση σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου 2018: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η ανωτέρω Α.Α.Υ. καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έλαβε Α∆ΑΜ 18REQ003862633 (εγκεκριµένο αίτηµα). 
 

23.Τη µε αριθµό …./2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:)µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές της 94/2018 Μελέτης και Καταρτίθηκαν οι όροι ∆ιακήρυξης Ανοιχτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού που αφορά τη  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  για την επιλογή αναδόχου. 

24.Τον Κανονισµό (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασίατων φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (έναρξη ισχύος οδηγίας από 25/05/2018). 
25.Τις ανάγκες του ∆ήµου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Ανοικτό  ∆ιεθνή  Ηλεκτρονικό  ∆ιαγωνισµό,  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την   πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,  
εκτιµώµενης αξίας 305.000,00  € συµπ/νου ΦΠΑ.Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια θα βαρύνει τους 
κατωτέρω Κ.Α.Ε 
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 Η ανωτέρω  προµήθεια αφορά την προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α  

Α/Α ΕΙ∆Η  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Ανατρεπόµενο φορτηγό τριαξονικό (6Χ4) 1 

2 Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας 1 

3 Γεωργικός ελκυστήρας-τρακτέρ µε τα παρελκόµενα 1 

4 Φορτηγό ανοιχτού τύπου (4Χ4) 1 

5 ∆ιαξονικό Φορτηγό 1 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια µηχανηµάτων της οµάδας 1 µε βάση τους 
Πίνακες του Παραρτήµατος Β΄. 

Οδιαγωνισµός θα διεξαχθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.grτου συστήµατος,όπου έλαβαν 
Συστηµικό Αριθµό 66197 γιατην Οµάδα 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους που 
περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 
µέρος: 

 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ’ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ’ 

3. ΕΝΤΥΠΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ’ 

 
4. 

ΕΝΤΥΠΟ-∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ∆΄ 
 

5.  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 
 

Κανένας οικονοµικός φορέας δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση,να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 
εκµέρους της ΑναθέτουσαςΑρχής,σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. 

 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,   το  αργότερο  έξι(6) ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώντα ιαντίστοιχα στο δικτυακό τόποτου 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
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Σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο2. Αιτήµατα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο,δενεξετάζονται. 

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται  ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. προς τους ενδιαφερόµενους το αργότερο τέσσερις(4) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τηνπροθεσµία που ορίζεταιγια τηνπαραλαβήτων προσφορών. 
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 
υπαναχώρησής της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,χωρίς υποχρέωση καταβολής 
αποζηµίωσης εξαυτού του λόγου στους Υποψηφίους. 

 
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από 
τουςΥποψήφιους ή τρίτα πρόσωπαεξονόµατοςτους,τουςβαρύνουνεξολοκλήρου καιη Αναθέτουσα Αρχή δε 
φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

 
ΠληροφορίεςσχετικάµετιςΤεχνικέςΠροδιαγραφές  τωνυπό  προµήθεια  µηχανηµάτων έργου παρέχονται από 
τον κο. Πατρίκιο Σωκράτη τηλ 26713-62630  
Με την 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών για το διαγωνισµό Προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη 

 
Θα αναρτηθεί: 

 
1.   στον Ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. 

 
2.   στην  Ιστοσελίδα  του  ∆ήµου  http://www.kefallonia.gov.gr,  στην  διαδροµή:  dhmos→ 

 
diakhryxeis-diagonismon→diakhryxeis-2018 

 
3.στοΚεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας 

 
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

 
Η προκήρυξη 

 
Θα δηµοσιευθεί 

 
1.ΣτονΕλληνικό Τύπο 

 
2.ΣτηνΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
3.Στο   Κεντρικό   Ηλεκτρονικό   Μητρώο   ∆ηµοσίων    Συµβάσεων    (Κ.Η.Μ.∆.Σ.)   θα καταχωρηθεί το 
τυποποιηµένο  έντυπο προκήρυξης ως αυτό  δηµοπρατείται στην ΕπίσηµηΕφηµερίδα 
τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. 
4.Τα τεύχη του διαγωνισµού(µελέτη,η παρούσα διακήρυξη,η Περίληψη διακήρυξης και το Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Έντυπο Συµβάσεων (Ε.Ε.Ε.Σ.)διατίθενται µέσω της ιστοσελίδαςτου∆ήµου στην Ιστοσελίδα 
του ∆ήµουhttp://www.kefallonia.gov.gr,στηνδιαδροµή:dhmos→diakhryxeis- 
diagonismon→diakhryxeis-2018 από  20-11-2018 

 
2   Πρβλτηνµεαρ.αρ.56902/215/19-5-2017(ΦΕΚ1924/2-6-2017τ.Β1924)Απόφασης τουΥπουργούΟικονοµίας 
καιΑνάπτυξης «Τεχνικέςλεπτοµέρειες 
καιδιαδικασίεςλειτουργίαςτουΕθνικούΣυστήµατοςΗλεκτρονικών∆ηµοσίωνΣυµβάσεων(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 305.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  Από το Πρόγραµµα ¨ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣΙΙ¨ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ∆ιεθνής Ηλεκτρονικός µέσωΕΣΗ∆ΗΣ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά 

 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

∆ιεύθυνσηΟικονοµικής ∆ιαχείρισης,τµήµα 
προµηθειών 
Τηλ:26713-60155 FAX:2671022572 

 
email : prom@kefallonia.gov.gr, 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) 

CPV:43200000-5(Μηχανήµατα χωµατουργικών εργασιών 
και εκσκαφών και συναφή µέρη) &  43300000-
6(Μηχανήµατα και εξοπλισµός κατασκευαστικών έργων) 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS EL623 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
20/11/2018 και ώρα 8:00π.µ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΙ 
 
ΩΡΑΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
27/12/2018 και ώρα 23:59µ.µ. 

 
 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

1.Εγγύηση συµµετοχής,που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 
της εκτιµώµενης αξίας του προϋπολογισµού χωρίς 
Φ.Π.Α.  

 
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης,που  αντιστοιχεί σε 
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 ποσοστό 5%της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12µήνες 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’ και το τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφώντης µελέτης 94/2018 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’ 

 
 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους 
του σχεδίου της ∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν τους όρους  του Ανοικτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, εκτιµώµενης αξίας 305.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. της ΑΜ 94/2018» 

και  β) διαγωνισµός θα διεξαχθεί, µεσω ΕΣΣΗ∆ΗΣ , την   3-01- 2019 και ώρα  10:00 µ.µ  
Οι κ.κ Μιχαλάτος Θεόφιλος και Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνουν ΠΑΡΟΝΤΕΣ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι άποψη της παράταξής του είναι τα προµηθευόµενα 
µηχανιµατα να είναι καινούσρια δηλώνει ότι θα ψηφίσει την εισήγηση. 

  Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία –Ανουσάκης Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος και 

Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                   
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  277/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την  764/2018 προτάση ανάληψης υποχρεώσης. 
 το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους  διακήρυξης  διενέργειας Ανοικτού ∆ιεθνούς 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, εκτιµώµενης αξίας 305.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. της ΑΜ 94/2018» 

 
 
 2). Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  27 /12/2018 και ώρα  23:59:00. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 3 /01/2019, ηµέρα  
Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. 

 
3). Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα   δηµοσιευτεί  στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα  «ΧΡΟΝΙΚΑ»(ως εβδοµαδιαία εφηµερίδα) 
και στις εφηµερίδες  «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ » ως  ηµερήσιες εφηµερίδες). 

 
Η περίληψη  της διακήρυξης θα καταχωρηθεί  στο ΚΗΜ∆ΗΣ και  θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
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  Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, και θα καταχωρηθεί   στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίωνΣυµβάσεων(Κ.Η.Μ.∆.Σ.), στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων(ΕΣΗ∆ΗΣ)και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Το τυποποιηµένο εντύπο της  Προκήρυξης  ως αυτό δηµοπρατείται θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων(Κ.Η.Μ.∆.Σ.) στην Επίσηµη Εφηµερίδατης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα τεύχη του διαγωνισµού διατίθενται  µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου www.kefallonia.gov.gr στην 
διαδροµή:∆ΗΜΟΣ→∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ→∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπω 
Προστέθηκε µε το άρθρο46τουΝ.3801/09). 

4) ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις,οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται µετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις τουΒιβλίουΙV (άρθρα 

345 έως 374)του ν4412/2016 και του Π. ∆ 39/17«Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)». 

Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίοςέχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη 

της αναθέτουσαςαρχής,συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης,δικαιούται να ασκήσει 

ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή,προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές 

καιπραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του,σύµφωνα  µε το αρθ. 

360επ.Ν.4412/16.Οι προθεσµίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του 

αρθ.Ν.4412/16 .Ειδικάγια προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκµαίρετα µετά 

την πάροδο 15ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται ποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου,όπως αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτηµα I του Π.∆ 39/17 άρθρο362 παρ.2ν.4412/2016και§2άρθρου8Π∆ 

39/17). 

 
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε 

µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ. Ως ηµεροµηνίαυποβολής της προσφυγής 

θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισµού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας 

του Συστήµατος κα ιτην επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή  αρχείου τύπου. Pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),η οποία  πιστοποιείται 

από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.της Γενικής Γραµµατείας 

Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού,ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται µέσω του 
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ΕΣΗ∆ΗΣ,η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail). 

Οιοικονοµικοί  φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης 

µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος“Επικοινωνία”. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   324  / 2018                                                                   Α∆Α: 62Ω3ΩΕ5-3ΨΘ                                                     
 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ηµοπράτησης για «Υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το 5ο 
θέµα ηµερήσιας  διάταξης : «Κατάρτιση των όρων ∆ηµοπράτησης για «Υπηρεσίες ασφάλισης 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Με την 322/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αριθ. 55/2018 µελέτης της ∆/νσης 
Οικονοµικών  Υπηρεσιών µε τίτλο «Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και Μηχανηµάτων έργου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 2018-2019»  και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης της ως άνω αναφερόµενης 
Υπηρεσίας µε την προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. 
Τα Σώµα καλείται να καταρτίσει τους όρους του εν λόγω διαγωνισµού σύµφωνα µε το  από  
 9-11-2018 σχέδιο  διακήρυξης της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών, το οποίo αναλυτικά έχει ως εξής:   

 

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. 
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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 27/11/2018 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

CPV 66514110-0 & 66516400-4 

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 ____/2018 
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 27η Νοεµβρίου 2018 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 .π.µ..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 26η Νοεµβρίου 2018 
ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 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 26η Νοεµβρίου 2018 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. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα 
µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία 
ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού 
πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 
Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού 
που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους 
απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 
οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την 
ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 
οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.  
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 
1 του Π.∆. 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,  
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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) :  

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.  
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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.  
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. 
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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 .  
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 .  
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• 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 
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.  
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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 



 

 

891 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νοµικές καταστάσεις.  
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆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 ∆ήµου 
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 
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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 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. 
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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.  

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 31/12/2019 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. 
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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. 
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 
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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 
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 
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που υπέβαλε την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης όπως ορίζονται στα 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. 

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,  
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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,  
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.  
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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 ως έχουν των παραπάνω όρων ∆ιακήρυξης του  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 21.704,00€ (είκοσι ενός  
χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων ευρώ ), και τον ορισµό ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού την 
Τρίτη  27-11-2018. 
Οι κ. κ.  Μιχαλάτος Θεόφιλος και Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνουν να ΠΑΡΟΝΤΕΣ.  
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Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Ανουσάκης Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος και 
Γκισγκίνης Νικόλαος 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• Την  53 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 

• Την   µε αρίθµ.  841 / 2018 Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης  

• Την µε αρίθµ. πρωτ. 31038/9-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Πολυετούς ∆απάνης 

• Το σχέδιο των παραπάνω όρων του συνοπτικού  διαγωνισµού    :  
     
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Συνοπτικού    Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού                   
    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 21.704,00€ (είκοσι ενός  χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων ευρώ ), 
2. Ο Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  µε   καταληκτική ηµεροµηνία 
παραλαβής των προσφορών είναι η  27/11/2018  ηµέρα  Τρίτη  και µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών  10:00 π. µ , ενώπιον 
της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
3. Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
 στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
 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. 

 
4. 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.  
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.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   325  / 2018                                                                         Α∆Α:7ΥΓ8ΩΕ5-3Ν9 
ΘΕΜΑ : 14η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 5 o θέµα  
ηµερήσιας διάταξης : «14 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  από   12-11-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος Προϋπολογισµού της 
∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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.  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 14η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018  

 
1. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 

µείωση του Κ.Α. Εξόδων 15.7425.04 µε τίτλο «Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς - ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ κατά 3.500,00 ευρώ και 
την ισόποση ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6431.01 µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων ∆ήµου ( ∆ηµιουργία εντύπων, cd-rom, κ.λ.π. )» και διαµορφωµένη 
πίστωση 21.000,00 ευρώ. 

2. Μετά από επικοινωνία µε τον Αντιδήµαρχο ∆.Ε. Παλικής σχετικά µε δαπάνες που αφορούν 
την λειτουργία του Ενυδρείου, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6699.22 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης 
για την λειτουργία του ενυδρείου Ληξουρίου» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.7135.28 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών για την 
λειτουργία του Ενυδρείου Ληξουρίου» και διαµορφωµένη πίστωση 1.488,00 ευρώ µε το ποσό των 
760,00 ευρώ. 

3. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού σχετικά µε το έργο «Ανάπλαση 
Πεζόδροµου ∆ιονυσίου Λαυράγκα Πόλεως Αργοστολίου» µε Κ.Ε. 2018ΕΠ02200005 και έγκριση 
πίστωσης έτους 2018 ποσού 60.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1322.44 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το Έργο "Ανάπλαση 
Πεζόδροµου ∆ιονυσίου Λαυράγκα Πόλεως Αργοστολίου"» και εγγραφή πίστωσης ποσού 60.000,00 
ευρώ 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 64.7336.10 µε τίτλο «Ανάπλαση Πεζόδροµου ∆ιονυσίου 
Λαυράγκα Πόλεως Αργοστολίου Κ.Ε. 2018ΕΠ02200005» και εγγραφή πίστωσης ποσού 60.000,00 
ευρώ 

• Την εγγραφή του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2018 µε συνολικό 
προϋπολογισµό 138.000,00 ευρώ και ετήσια πίστωση 60.000,00 ευρώ. 

4. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού και λαµβάνοντας υπόψη την 
αριθµ. 1/2016 απόφαση Τοπικού Συµβουλίου Τουλιάτων για την κατασκευή δηµοτικής οδού στον 
οικισµό Αγριλιάς Τ.Κ. Τουλιάτων ποσού 8.696,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 10.7331.02 µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 1.956,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 10.7331.20 µε τίτλο «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ» και διαµορφωµένη πίστωση 1.060,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή πίστωσης του Κ.Α. εξόδων 10.6261.14 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίου κοινοτικού καταστήµατος ∆.∆. Τουλιάτων ∆.Ε. Ερίσσου» και διαµορφωµένη πίστωση 4.920,00 
ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.06 µε τίτλο «Κατασκευή δηµοτικής οδού στον 
οικισµό Αγριλιάς Τ.Κ. Τουλιάτων ∆.Ε. Ερίοσου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 7.936,00 ευρώ. 

• Την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα των έργων που 
χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ. 

5. Μετά από επικοινωνία µε την Ασφαλιστική εταιρεία Interamerican σχετικά µε την αποζηµίωση 
ζηµιάς που προκλήθηκε στην Ε.Ο. Αργοστολίου Αεροδροµίου, στην περιοχή της Λάσσης και 
συγκεκριµένα σε στύλο ηλεκτροφωτισµού της οδού συνολικού ποσού 770,00 ευρώ, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε: 
-την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1699.14 µε τίτλο «Έσοδα από αποζηµίωση ασφαλιστικής λόγω 
ζηµιών» και εγγραφή πίστωσης ποσού 770,00 ευρώ. 
-την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.28 µε τίτλο «Προµήθεια ιστού µε φανάρι ηλεκτροφωτισµού 
περιοχής Λάσσης Αργοστολίου (ασφαλιστική αποζηµίωση)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 500,00 
ευρώ. 

6. Μετά από σχετική εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας σχετικά µε τροποποίηση του 
προϋπολογισµού λόγω της αντιµετώπισης των έκτακτων αναγκών που δηµιούργησε η υποδοχή των 
79 µεταναστών που ήρθαν στο νησί µας στις 20/10/2018 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
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• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6422 µε τίτλο Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» και 
διαµορφωµένη πίστωσης 5.000,00 ευρώ κατά 1.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6012 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» και 
διαµορφωµένη πίστωση 5.608,52 ευρώ κατά 650,00 ευρώ. 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.19 από τίτλο «Καθαρισµός υπνόσακων-κουρτινών 
κλπ» και διαµορφωµένη πίστωση 500,00 ευρώ σε «Καθαρισµός υπνόσακων-κουρτινών, λοιπού 
εξοπλισµού και χώρων αποθήκης Πολιτικής Προστασίας» και ενίσχυση πίστωσης κατά 1.650,00 ευρώ. 

7. Μετά από εξέταση των Κ.Α. Εξόδων και αξιολόγηση των αναγκών σε συνεργασία µε τους 
Αντιδηµάρχους, παρακαλούµε : 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.6262 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» και διαµορφωµένη πίστωση 8.000,00 ευρώ κατά 
4.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» και 
διαµορφωµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ κατά 4.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.7325.02 µε τίτλο «Επέκταση Φ.Ο.Π. και λοιπές 
εργασίες δικτύου ηλεκτροφωτισµού µέσω ∆ΕΗ Α.Ε. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6671.03 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και 
φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζηµιών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )» και εγγραφή πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6263.04 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή απρόβλεπτων 
ζηµιών µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )» και εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.18 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών , 
πλατειών , αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων (παγία προέδρων)» και διαµορφωµένη 
πίστωση 65.000,00 ευρώ µε το ποσό των 30.000,00 ευρώ 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6699.01 µε τίτλο «Προµήθεια παγωτών για 
λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού» και διαµορφωµένη πίστωση 74.000,00 
ευρώ κατά ποσό 30.591,11 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6699.02 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου 
- Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού» και 
διαµορφωµένη πίστωση 74.000,00 ευρώ κατά ποσό 34.262,92 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6699.03 µε τίτλο «Προµήθεια νερού, 
αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού» και 
διαµορφωµένη πίστωση 74.000,00 ευρώ κατά ποσό 41.763,50 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6221.00 µε τίτλο «Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών 
Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά 
ποσό 3.000,00 ευρώ. 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6661.01 από τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και 
επισκευής κυλικείου Πλατύ Γιαλού» και διαµορφωµένη πίστωση 3.000,00 ευρώ σε «Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και επισκευής κυλικείων Πλατύ Γιαλού και Μύρτου» 

8. Μετά από εισήγηση του Τµήµατος προγραµµατισµού και συνεργασία µε τους αρµόδιους 
Αντιδηµάρχους σχετικά µε Κ.Α. εξόδων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε: 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7324.01 µε τίτλο «Κατασκευή πεζοδροµίου στον 
παραλιακό δρόµο Αγίας Ευφηµίας» και διαµορφωµένη πίστωση 13.000,00 ευρώ κατά ποσό 9.500,00 
ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 
- την διαγραφή πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7332.20 µε τίτλο «Πλακόστρωση πλατείας Τ.Κ. 
Αγκώνος» και διαµορφωµένη πίστωση 4.500,00 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 
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- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.01 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, 
δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα χώρων πρασίνου ή κοινοχρήστων χώρων» κατά ποσό 14.000,00 
ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.24 µε τίτλο «Βελτίωση βατότητας της οδού Ι. Φωκά 
στο Αργοστόλι» και διαµορφωµένη πίστωση 13.885,00 ευρώ µε το ποσό του 1,00 ευρώ και την 
ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.03 µε τίτλο «Προµήθεια καθισµάτων - παγκάκια» και 
διαµορφωµένη πίστωση 7.500,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ κατά ποσό 3.500,00 ευρώ. 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.7131.01 µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων 
(θρυµµατιστών κλαδιών, µηχανής γκαζόν κλπ.)» και διαµορφωµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ µε το 
ποσό των 3.500,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

9. Μετά από την έκδοση Άδειας Επισκευής Σεισµόπληκτου Κτίσµατος για την επισκευή του 
Κοινοτικού Καταστήµατος Πολιτιστικού Κέντρου Κοντογουράτων (πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο) και την 
έγκριση ποσού 44.218,29 ευρώ ως επιχορήγηση από το ∆ηµόσιο (∆ωρεάν Κρατική Αρωγή), 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1329.03 µε τίτλο «Ποσό χορηγούµενο από το ∆ηµόσιο ως 
∆ωρεάν Κρατική Αρωγή για την επισκευή σεισµόπληκτου κτίσµατος» µε το ποσό των 44.218,29 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.20 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής Πολιτιστικού 
Κέντρου Κοντογουράτων Θηναίας ∆.Ε. Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 44.218,29 ευρώ. 

• Την εγγραφή του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2018.  
 
 
Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 93.282,47 ευρώ.  

                                                                                                             Αργοστόλι 12-11-2018 
Ο συντάξας                                                                                                                     Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                                          Μαντζουράτος Θεόδωρος  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 14ης αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2018 - τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και την εισήγηση πρότασης για 
έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να εγγραφεί στην παρούσα τροποποίηση και 10η παράγραφος µε 
την εγγραφή στον Προϋπολογισµό Πίστωσης  για τις απλήρωτες  καθαρίστριες των σχολείων . 
Στην συνέχεια δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους : 3- από την 4 ψηφίζει µόνο την κατασκευή οδού 
στα Τουλιάτα και όχι τις διαγραφές των πιστώσεων, την παράγραφο 5 ,από την παράγραφο 6 µόνο 
την δαπάνη για τους µετανάστες και όχι τις µειώσεις , από την παρ. 7 ψηφίζει τις επεκτάσεις ΦΟΠ  τις 
Πάγιες και όχι τις µειώσεις, επίσης ψηφίζει την παρ. 9 και τέλος την παρ. 10  σύµφωνα µε την πρόταση 
του. 
 

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

 

Και αφού έλαβε υπόψη:              
− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 

      την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018    

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

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

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
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                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 14ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης 
Προϋπολογισµού έτους  2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού 
του  έτους 2018   και   εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   326  / 2018                                                                       Α∆Α: 686ΧΩΕ5-ΠΑ0    
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου» 
 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  8ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 2ου 
Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση 
οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου»θέτει υπόψη της Επιτροπής 
το µε αρίθµ. πρωτ. 29181/30400/5-11-2018   διαβιβαστικό του αναπληρωτή Πρόεδρου  της κ. 
Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου  µε το οποίο διαβιβάζει το  από 5-11-2018  2ο Πρακτικό του εν 
λόγω ∆ιαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Αργοστόλι, 05 Νοεµβρίου 2018 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ  
(ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου) 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου» 
 

Προϋπολογισµού 62.014,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 
Στις 05 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας 
του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την 04/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και 
αποτελείται από τους εξής:  

1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

3. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
Η Επιτροπή παρέλαβε µε το υπ’ αριθ. 29181/24-10-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ιθάκης σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά του Προσωρινού Αναδόχου µε την 
επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε» σύµφωνα µε το άρθρο 4.2α της ∆ιακήρυξης.  
Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι : 
 

α/α Περιγραφή εγγράφου Εκδούσα Αρχή 
Ηµεροµηνία  

έκδοσης 
Αριθµός  

Πρωτοκόλλου 

1.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΕΠ Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Α.Ε. 

∆ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ – ΤΜΗΑΜ 
ΜΕΕΠ 

08/09/15 ∆15/20873 
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α/α Περιγραφή εγγράφου Εκδούσα Αρχή 
Ηµεροµηνία  

έκδοσης 
Αριθµός  

Πρωτοκόλλου 

2.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΕΠ Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Α.Ε. 

∆ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ – ΤΜΗΑΜ 
ΜΕΕΠ 

02/10/18 ∆24/10783 

3.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 22/10/2018 581/2018 

4.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ 
ΚΟΙΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 22/10/2018 582/2018 

5.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 22/10/2018 583/2018 

6.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

27/08/2018 4873 

7.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

27/08/2018 4874 

8.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

27/08/2018 4875 

9.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Χ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

ΕΦΚΑ 28/12/2017 604392 

10.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Χ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

ΕΦΚΑ 19/07/2018 337870 

11.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΖΟΥΦΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΕΦΚΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 12/02/2018 212879 

12.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΖΟΥΦΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΕΦΚΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 01/08/2018 954247 

13.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΕΦΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29/12/2017 1815 

14.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΕΦΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26/09/2018 842 

15.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΓΑΡΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΦΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28/12/2017 1808 
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α/α Περιγραφή εγγράφου Εκδούσα Αρχή 
Ηµεροµηνία  

έκδοσης 
Αριθµός  

Πρωτοκόλλου 

16.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΓΑΡΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΦΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/07/2018 676 

17.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Χ. 
ΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 15/05/2018 708 

18.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Χ. 
ΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 16/10/2018 1695 

19.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (ΛΟΓΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 22) 

Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 23/10/2018 ------ 

20.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 74) 

Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 23/10/2018 ------ 

21.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 3) 

Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 23/10/2018 ------ 

22.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) 

Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 23/10/2018 ------ 

23.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
∆ΡΟΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" 

∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 20/03/2018 7066 

24.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΣΕ∆Ε ΤΖΟΥΦΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΠΕΣΕ∆Ε Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28/12/2017 28 

25.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕ∆ΜΕ∆Ε Χ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 09/01/2018 37 

26.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΕ ΤΖΟΥΦΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΕ 12/01/2018 119848/9588 

27.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΕΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΤΕΕ 28/12/2017 1488/47122 

28.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΕΕ ΤΣΙΓΑΡΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΤΕΕ 28/12/2017 1486/87751 

29.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΕΤΕΜ ΤΖΟΥΦΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΕΕΤΕΜ 20/11/2017 19 

30.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΙΘΑΚΗΣ Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΜΗ 04/12/2017 497766.707878 

31.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΙΘΑΚΗΣ Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΜΗ 03/08/2018 639586.913663 
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α/α Περιγραφή εγγράφου Εκδούσα Αρχή 
Ηµεροµηνία  

έκδοσης 
Αριθµός  

Πρωτοκόλλου 

32.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆Σ Νο 
205 

∆Σ 11/06/2018 Νο 205 

33.
ΦΕΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

ΦΕΚ 22/06/1994 3070 

34.
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Α.Ε. 

ΓΕΜΗ 27/12/2003 ΦΕΚ27 

 
 

Στην συνέχεια αφού µονογράφησαν όλα τα κατατεθειµένα δικαιολογητικά η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο τους όπου και διαπιστώθηκε ότι στα υποβληθέντα στοιχεία δεν 
υπάρχουν ελλείψεις.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την κατακύρωση της Σύµβασης 
στον µειοδότη µε την επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε». 

 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως. 

 
Συνηµµένα: Φάκελος ∆ικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου, 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω  2ο 
Πρακτικό  

του    διαγωνισµού για την εκτέλεση  του  έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» 
Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου »Προϋπολογισµού 62.014,00  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

β)την κατακύρωση της εν λόγω σύµβασης  στην εταιρεία µε την επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ  Α. Ε» 
ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , τριάντα εννιά (39 % ) επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία –Ανουσάκης Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος –
Μινέτος ∆ιονύσιος – Μιχαλάτος Θεόφιλος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                  
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  313  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3)  την  128/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: 67ΩΗΩΕ5-Τ9Υ 
4) Το από   12-06-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 186/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: Ω14ΝΩΕ5-ΤΓΛ         
5) το από   5-11-2018 Πρακτικό (2ο)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του εν λόγω  έργου 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
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                                              ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει στο σύνολό του το από   5-11-2018 Πρακτικό (2ο)  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του  έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. 
Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου »Προϋπολογισµού 62.014,00  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

2). Κατακυρώνει την σύµβαση για την ανάθεση   του  έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση 
«Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου »Προϋπολογισµού 62.014,00  ευρώ (µε 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),  την εταιρεία µε την επωνυµία «Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε» ο οποίος 
προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοαστού επί τοις εκατό , τριάντα εννιά (39 % ) επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 
3) Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται   µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο 
µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 
 
4) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση 
κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Στη συνέχεια κοινοποιείται η παρούσα απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται 
να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την 
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
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