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∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 

                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της  34 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  18  η  ∆εκεµβρίου  
2015  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   385  / 2015                                                                Α∆Α: 7 Ε50ΩΕ5-6ΝΡ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέµβασης. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  18  η   ∆εκεµβρίου   του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή    και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ     
48136/15 -12-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε     (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                           Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                      
2.   Ιωάννης Λυκούδης                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                    
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                 
4.Κωνσταντάκης Άγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                            Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                 
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                             Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                          
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη τα 
ο 1ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέµβασης.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  
προς έγκριση την µε αρίθ. πρωτ.  48050/15-12-2015 εισήγηση  της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας   
δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου το οποία αναλυτικά  έχει ως εξής:  
 
 Με το µε αριθ. πρωτ. 46519/4-12-2015 έγγραφο µου, το οποίο απευθύνεται στον κ. ∆ήµαρχο, τον Α/∆ήµαρχο 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στην κ. Γενική Γραµµατέα του ∆ήµου και στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ενηµέρωσα τους ανωτέρω για 
την έκδοση δικαστικής απόφασης, στην οποία  δεν εµπλέκεται ως διάδικο µέρος  ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς πλην όµως από το 
περιεχόµενο αυτής µπορεί να επέλθουν δυσµενείς συνέπειες σε βάρος του ∆ήµου µας. Ειδικότερα το περιεχόµενο του 
παραπάνω εγγράφου έχει επί λέξει ως εξής: 
«Κατόπιν εγγράφου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µου χορηγήθηκε εντολή να εκπροσωπήσω το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
κατά τη συζήτηση της από 11-5-2014 ανακοπής των Θεοχάρη Κουνάδη και Κων/νου Κουνάδη κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
για την ακύρωση του µε αριθ. 1680/2014 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. Ειδικότερα, η Προϊσταµένη της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Κεφαλληνίας εξέδωσε το παραπάνω προσβαλλόµενο πρωτόκολλο σε βάρος του Αναστασίου και Κων/νου Κουνάδη 
και της οµόρρυθµης εταιρίας τους για την αυθαίρετη κατασκευή τσιµεντένιας σκάλας, επιστρωµένη µε φυσική πέτρα, η οποία 
βρίσκεται εντός χώρου αιγιαλού στο Φανάρι Λάσσης ∆.Ε. Αργοστολίου και έµπροσθεν της ξενοδοχειακής επιχείρησης των 
ανακοπτόντων. Επισηµαίνεται ότι η αυτοψία της Κτηµατικής Υπηρεσίας πραγµατοποιήθηκε κατόπιν καταγγελίας της 
ιδιοκτήτριας όµορου ακινήτου κας Ελένης  Αυγουστινιάτου.   Ενώ  από  τα  προσκοµιζόµενα έγγραφα προέκυπτε ότι 
πράγµατι η κατασκευή, η συντήρηση και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής γινόταν  από  την  επιχείρηση,  πράγµα  το 
οποίο υποστήριξε και η Κτηµατική Υπηρεσία Κεφαλληνίας, εντούτοις κατά τη συζήτηση της υπόθεσης εµφανίσθηκε ως 
µάρτυρας των ανακοπτόντων ο κ. Νικόλαος Κουνάδης, πρώην υπάλληλος της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης, ο οποίος κατέθεσε 
ότι η επίδικη σκάλα είχε κατασκευασθεί από τον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου. Οµοίως µε την από 9-1-2015 ένορκη βεβαίωση 
του  ο κ. Ιωάννης Τραυλός, κατέθεσε ότι εργάζεται µόνιµα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και ότι η πλακόστρωση της σκάλας και η 
κατασκευή σιδερένιας κουπαστής επί αυτής έγινε κατά τις εργασίες επέκτασης του βιολογικού καθαρισµού του πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου. Οι ανωτέρω καταθέσεις είχαν ως αποτέλεσµα να γίνει δεκτή η ανακοπή των αντιδίκων µε την υπ’ αριθ. 243/2015 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, στο σκεπτικό της οποίας γίνεται δεκτό επιλέξει ότι «η άνω σκάλα 
κατασκευάσθηκε από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, στα πλαίσια της επέκτασης του έργου βιολογικού καθαρισµού».  Είναι 
βέβαιο ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα ασκήσει έφεση κατά της παραπάνω απόφασης.  Επισηµαίνεται όµως ότι σε περίπτωση µη 
ευδοκίµησης της έφεσης υπάρχει άµεσος και σοβαρός κίνδυνος τα αντίστοιχα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, 
αποζηµίωσης και κατεδάφισης να εκδίδονται πλέον σε βάρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 



  Ως εκ τούτου πρέπει κατά την άποψη µου να ελεγχθεί άµεσα ο ισχυρισµός ότι η επίµαχη σκάλα κατασκευάσθηκε 
από τον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εµπλοκή του ∆ήµου στην εν λόγω κατασκευή, σκόπιµη 
είναι κατά την κατάθεση και συζήτηση της έφεσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου να ασκηθεί πρόσθετη παρέµβαση  από το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου προκειµένου να ενισχυθούν οι ισχυρισµοί του και να απαλλαγεί ο ∆ήµος από 
µελλοντικά, επιβαλλόµενα σε βάρος του διοικητικά µέτρα.   

Συνηµµένα σας υποβάλλω την µε αριθ. 243/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, αντίγραφο πρακτικών 
συζήτησης και τις µε αριθ. 6/2015 και 383/2014 βεβαιώσεις.» 

Στις 8-12-2015 η κ. Γενική Γραµµατέας µε ηλεκτρονικό µήνυµα της απευθυνόµενο στη Νοµική Υπηρεσία ζήτησε την 
προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου ώστε να µην καταλογιστούν σε βάρος του πράξεις για τις οποίες δεν είναι 
υπεύθυνος. Επίσης σύµφωνα µε το µε αριθ. πρωτ. 46519/14-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Τµήµα 
Μελετών και Κατασκευής Υδραυλικών-Κτηριακών-Η/Μ Έργων «η αναφερόµενη κλίµακα δεν πλακοστρώθηκε ούτε 
κατασκευάσθηκε κουπαστή στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».  Για το παραπάνω έργο υπεγράφη σύµβαση την 18-12-2003 µε αριθµό πρωτ. 16297 
µε ανάδοχο την εταιρεία ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ εκπροσωπούµενη από τον ∆ιονύση Γεωργόπουλο. Η τελική επιµέτρηση υπεγράφη την 
14-6-2008 και το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής συνετάχθη την 09-12-2008. Η απόσταση της αναφερόµενης κλίµακας και 
του χώρου του Βιολογικού είναι περίπου 1.100 µέτρων». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 80 ΚΠολ∆ικ  «αν σε δίκη που εκκρεµεί µεταξύ άλλων τρίτος έχει έννοµο συµφέρον να 
νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωµα, έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση για να 
υποστηρίξει το διάδικο αυτού» 

Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιµη και επιβεβληµένη η άσκηση πρόσθετης παρέµβασης υπέρ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, στην έφεση που µε βεβαιότητα εικάζουµε ότι θα ασκήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά της υπ’ αριθ. 243/2015 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, όποτε αυτή ασκηθεί.  

Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 

Ενόψει των ανωτέρω ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση πρόσθετης 
παρέµβασης υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά την ασκηθείσα εκ µέρους αυτού έφεση κατά της υπ’ αριθ. 243/2015 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.   

Για την άσκηση και κατάθεση  του δικογράφου καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή 
οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο της, να οριστεί η δικηγόρος κ. Ιωάννα Μαρκέτου καθώς η επί παγία 
αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου στην εν λόγω υπόθεση εκπροσωπεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε το οποίο θα 
είµαστε οµόδικοι.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος - Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  -Ανουσάκης Νικόλαος και  
Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο    άρθρο     72     του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την άσκηση  πρόσθετης παρέµβασης υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά την ασκηθείσα εκ µέρους αυτού έφεση κατά της 
υπ’ αριθ. 243/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.   
2. Ορίζει την ειδική Σύµβουλο του ∆ήµου  δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου  για την άσκηση και κατάθεση  του 
δικογράφου καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο της.  
3. Η αµοιβή της δικηγόρου Κεφαλληνίας κ. Ιωάννας Μαρκέτου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   386   / 2015                                                               Α∆Α: ΩΕΜΜΩΕ5-Μ38      
ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών και κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου 
«Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συντήρησης οδικού δικτύου ∆  . Ε  Αργοστολίου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 2ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: 
«Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συντήρησης οδικού 
δικτύου ∆  . Ε  Αργοστολίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 47280/9-12-2015 εισήγησή της Προϊσταµένης της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσίας κ. Παπαδήµα Ευρύκλεια σύµφωνα µε την  οποία διαβιβάζουν προς έγκριση στην  Οικονοµική Επιτροπή τα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης και το σχέδιο των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου  το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 
 
 
 
 



 
 
Βαθµός Ασφαλείας   
Αργoστόλι 01-12-15 
Αριθ.Πρωτ. 47280/9-12-2015 
 Βαθµός Προτεραιότητας 
 

               
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Ταχ. ∆/νση     :Λεωφ. Βεργωτή 160 , 28100Αργοστόλι           
Πληροφορίες: Χ.Ρουχωτάς                   
Τηλέφωνο     : 2671023389 
 FAX                : 26710 22472 
e-mail             : texnikes1@kefallonia.gov.gr                    

 
 
 
Προς:  

 
 
 
Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
            2. Α/∆ήµαρχο ∆/νσης Τεχνικών 
                Υπηρεσιών κ.∆.Λυκούδη 
                   
 

 
Θ Ε Μ Α : Έγκριση τευχών και όρων δηµοπράτησης για την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου  ∆. Ε Αργοστολίου¨ 
Σχετ: 1) Η υπ.αρ. 30/15 µελέτη Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος  
           Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Αργοστολίου. 
        2) Η υπ.αρ. 267/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
            Κεφαλλονιάς περί έγκρισης της µελέτης. 
             

    Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 01-12-15 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Αργοστολίου¨¨ 
     

                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                             ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ –ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ Ε. 

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 

-Η από 01-12-15 εισήγηση της ∆.Τ.Υ 

-Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης 

                         

 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών και Όρων ∆ηµοπράτησης για την ¨¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου ∆.Ε Αργοστολίου¨ 
                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                     ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
   Με την υπ.αρ. 267/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, παρελήφθη η µελέτη υπ.αρ. 30/15 της ανωτέρω 
προµήθειας, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας, που αφορά την προµήθεια 
   H µελέτη της  ανωτέρας προµήθειας αφορά  την  προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 287 µ3  καθώς και 
την προµήθεια δοµικού πλέγµατος,Β500C, ποσότητας 3.582 Κg για  την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Αργοστολίου. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία 
του οδικού δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που 
έπληξαν το νησί µας). 
  Οι ποσότητες της παρούσης προµήθειας θα παραδίδονται τµηµατικά από ιδιωτικές µονάδες παραγωγής και θα 
ενσωµατώνονται σε έργα και εργασίες που θα προκύπτουν σε διάφορα σηµεία στα όρια της ∆.Ε Αργοστολίου. 
  Οι εργασίες διάστρωσης συµπύκνωσης και τοποθέτησης του υλικού, θα γίνεται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
∆ήµου µε την επίβλεψη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ τα υλικά θα καλύπτονται µε τα ισχύοντα πιστοποιητικά, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 



  Η αξία της προµήθειας  είναι προϋπολογισµού 30,000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από Σ.Α.Τ.Α  και είναι ενταγµένη µε κωδικό 
30.6662.04 στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015. 
   H προµήθεια δύναται να εκτελεσθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, άρθρο 2. Παρ.12,του  Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α,άρθρο 2 παρ.7, του άρθρου 3 παρ.10 
και του άρθρου 23   παρ.4,5,6 της υπ.αρ. 11389/1993 Υπ.Απ. (ΦΕΚ 185/τ.Β), την Π 1/3305/03-11-2010  Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του   Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α. 
 
                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 
Την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου 
∆.Ε Αργοστολίου¨¨ προϋπολογισµού 30.000,00 ευρώ. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

                                       ΤΜΗΜΑΤΟΣ                      ∆/ΝΣΗΣ 

Χ.ΡΟΥΧΩΤΑΣ              Α.ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ         Ε.ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης  της  προµήθειας µε 
τίτλο «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Αργοστολίου» το οποίο  αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αργοστόλι 01-12-15  

Νοµός Κεφαλληνίας 

∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Γραφείο ∆ηµάρχου  

Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 7  

T.Κ : 28100 Αργοστόλι  

Τηλ: 26710-22933 

Φαξ: 26710-28515 

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ιακηρύσσει 

δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για 
την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Αργοστολίου¨, προϋπολογισµού 30.000,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α σύµφωνα µε την υπ. αρ. 30/2015 µελέτη της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 287 µ3 καθώς και η προµήθεια 
δοµικού πλέγµατος,Β500C-Τύπου Τ131, ποσότητας 3.582 Κg και αφορούν την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Αργοστολίου. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία του 
οδικού δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που έπληξαν το 
νησί µας). Λοιπές λεπτοµέρειες περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Άρθρο 2Ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 



Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις 

1. Του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 

2.ΤηνΠ1/3305/03.11.2010 Aπόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-
2010 τ.Β) 

3.Του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18 τεύχος Α΄) 

4. Την υπ΄αριθ. 267/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη, και ο καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης της σχετικής προµήθειας. 

5. Η υπ.αρ.--------- Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τις οποίες εγκρίθηκε η αποδέσµευση 
πίστωσης ύψους 30.000,00€ εις βάρος του Κ.Α 30.6662.04 για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 

6.Την υπ΄αριθ. 58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

7.Του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

8.Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

9.Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση 
(ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου 
αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

10.Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

11.Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» 

12.Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» 

13.Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» 

14.Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 

15.Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες ΟΤΑ, όταν αυτές δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε το ν.2286/95 

16.Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων….στο 
διαδίκτυο<<Πρόγραµµα ∆ιάυγεια>> και άλλες διατάξεις. 

17. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/14) ¨Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ,οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις¨ 

18. Της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 για την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β ΤΟΥ 
ΝΌΜΟΥ 4281/2014, αρχίζει από την 31η ∆εκεµβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στις επιµέρους διατάξεις του. 

Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές-Προµηθευοµένων Υλικών 

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια α) σκυροδέµατος του τύπου C 16/20 και β) δοµικού πλέγµατος Β500c –Tύπου Τ131 
µετά της µεταφοράς επί τόπου των έργων σύµφωνα µε της ανάγκες του ∆ήµου. Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η 
τιµολόγηση µε σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς). 

Τα υπό προµήθεια είδη θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: 

α) Για τα αδρανή του σκυροδέµατος ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 :2002 ( ΚΥΑ 5328/122/ ΦΕΚ386Β/20-3-2007), για την 
παραγωγή και µεταφορά του σκυροδέµατος ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00 που εγκρίθηκε 



µαζί µε 440 (ΕΤΕΠ) µε την υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/ ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 Υπουργική Απόφαση και γενικώς εφαρµόζεται ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ). 

Τα αδρανή υλικά που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα πρέπει να διαθέτουν σήµανση CE και θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις που προδιαγράφονται στους ελληνικούς κανονισµούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να 
διαθέτουν αµελητέα πλαστικότητα.Η σήµανση CE τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση του σχετικού πιστοποιητικού και πρέπει 
να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού αλλά και καθ. όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. 
Η µεταφορά του έτοιµου σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέσα του προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό 
στο τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και 
φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

β) Το δοµικό πλέγµα B500C-Tύπου Τ131 σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα Ελληνικά πρότυπα. 

Η µεταφορά του ∆οµικού Πλέγµατος θα γίνεται µε µέσα του προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό στο 
τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και 
φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας  των υπό προµήθεια ειδών σε πιστοποιηµένα εργαστήρια σε 
τακτά χρονικά  διαστήµατα κατά την κρίση της, µε έξοδα του προµηθευτή. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται µερική η ολική χρηµατική περικοπή της 
προβληµατικής προµήθειας, µετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου. 

Η υπηρεσία δύναται µε κάθε παραλαβή πέραν του δελτίου αποστολής,  να απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο η αν κρίνει σκόπιµο να 
αποστέλλει το φορτίο  σε ουδέτερο ζυγό µε έξοδα του προµηθευτή. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρµογή του Π.∆ 334/1994 ,πρέπει ο προµηθευτής να προσκοµίσει το Πιστοποιητικό ΕΚ για 
τον έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης , την άδεια λειτουργίας του Λατοµείου 
αδρανών υλικών για το Σκυρόδεµα καθώς και το πιστοποιητικό σήµανσης CE των αδρανών υλικών του σκυροδέµατος. 

Άρθρο 4ο –Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος ηµέρα-------------- ,και ώρα------------κατά την οποία λήγει η προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την-------------- . 

Άρθρο 5ο –Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα (άρθρο 6 ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 6ο –∆ικαιούµενοι συµµετοχής-∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 

1.Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

α) όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες & Αλλοδαποί) 

β) όλα τα νοµικά πρόσωπα 

γ) συνεταιρισµοί 

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

δ) ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις 

i) ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην Ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση του προσφερόµενου 
προϊόντος. 



ιι) Στην Ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής 
προσφοράς. 

ιιι) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα 
πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της προµήθειας, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγω, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν 
της ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από τη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση 
λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2.∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, τη σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού 
κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 

-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται : 

• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης κι ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους 
από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 

• Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 
χωρίς καµία επιφύλαξη. 

• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη τµηµατικά ή όπως 
διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς επί τόπου των έργων στα όρια της ∆.Ε Αργοστολίου. 

• Αποδεικτικό µη οφειλής στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
• Φορολογική Ενηµερότητα 
• Ασφαλιστική Ενηµερότητα, 

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

Λοιπά: 

Για ανώνυµες εταιρίες – συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει 
πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας – Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής, αυτού, 
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την 
προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 

(Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από 
άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίσταται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας τους. 

1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 



β) Αλλοδαποί: 

-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

δ) Συνεταιρισµοί: 

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό 
µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση 
εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 

6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφου. 

                       Άρθρο 7ο –Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές 
µέχρι και τη ------------- και ώρα ------------ π.µ. 

2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής 
της προθεσµίας, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσµες προσφορές που υποβάλλονται 
ή περιέχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠΟΤΑ). 

                                 Άρθρο 8ο –Τρόπος σύνταξης προσφοράς. 

1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα 
φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α) Ο Τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ» 



γ) Ο αριθµός της απόφασης ∆ηµάρχου ------------------ 

δ) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ----------------- 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές , δεν γίνονται αποδεκτές. 

2.Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συµµετοχής.Τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 του παρόντος τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

3. Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και 
σφραγίζει αυτή. 

2. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο της 
επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν µέρος µόνο για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών του 

διαγωνισµού (ήτοι για το σύνολο των ζητουµένων ειδών για το ∆ήµο Κεφαλονιάς).  
5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας σε 
ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) € 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) 

€ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20 21.525,00  

∆ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Β500C-Τύπου 
Τ131 

2.865,60  
 

ΣΥΝΟΛΟ 24.390,60  488 

       Άρθρο 9ο –Χρόνος ισχύος προσφορών. 

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτερο όριο 
για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ)                   



 Άρθρο 10ο –Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠΟΤΑ). 

                                  Άρθρο 11ο –Προσφερόµενη τιµή. 

1. Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του 
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. (άρθρο 16 ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 

    Άρθρο 12ο –Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των προσφορών. 

1.Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η προσφορά 
κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις 
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει καθώς και του δείγµατος του προσφερόµενου 
είδους. 

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών που κρίθηκαν. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών και θα προχωρήσει στην τελική 
γνωµοδότηση. 

Η Επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη: 

Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε. 

-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή, για όµοιο 
ή παρεµφερές υλικό. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους όρους και τη 
διακήρυξη, και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή/επί του συνόλου .  

2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει τη γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε όλα τα πρακτικά του 
διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση του αποτελέσµατος βάση του άρθρου 23 παρ.6 ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 19-21 
ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 13ο –Ενστάσεις. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 14ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης. 



1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, τη ποσότητα και την τιµή. 

2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠΟΤΑ) 

3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 15ο –Κατάρτιση σύµβαση-Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας 
άνευ Φ.Π.Α. (άρθρα 25-26 ΕΚΠΟΤΑ) 

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον για 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή των προµηθειών ή οποία γίνεται µετά την παράδοση ολόκληρης 
της προµήθειας και µετά από χρονικό διάστηµα 6 µηνών από την τελευταία παράδοση ,ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση 
πιθανών ελαττωµάτων τα οποία δεν είχαν φανεί κατά την παραλαβή. 

Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 16ο –χρόνος-τόπος παράδοσης- έξοδα µεταφοράς & ασφάλισης των υλικών. 

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται έως ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο προµηθευτής που θα 
αναχθεί από την δηµοπρασία είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει τον ∆ήµο ανάλογα µε τις ανάγκες του, την απαραίτητη 
ποσότητα υλικών καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος παράδοσης της προµήθειας. 

O προµηθευτής οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα, µε συνεχή ροή, την ποσότητα έτοιµου σκυροδέµατος 
και δοµικού πλέγµατος, όποτε αυτές ζητούνται από την υπηρεσία, ώστε να µην παρακωλύεται η εκτέλεση των έργων, η 
συγκοινωνία κ.λ.π. 

Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδίδονται σε χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 10 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έγγραφης ή προφορικής ειδοποίησης της υπηρεσίας.  

Η ποσότητα θα παραδίδεται τµηµατικά η όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλονιάς , επί τόπου των έργων και 
σύµφωνα µε τις έγγραφες η προφορικές εντολές της υπηρεσίας.Η εντολή θα δίδεται στον προµηθευτή στην διεύθυνση που θα 
αναγράφει µε δήλωσή του στην προσφορά του. 

Η δαπάνη , φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος ευθύνεται επίσης 
για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή. 

Άρθρο 17ο –Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των ειδών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που έχει συγκροτηθεί µε την 
αριθ.58/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής 

Άρθρο 18ο – Τρόπος πληρωµής. 

Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ή την τµηµατική παραλαβή των 
ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς , το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά.  

Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ) 

    Άρθρο 19ο –Κρατήσεις 

Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή. 



Άρθρο 20ο–∆ιευκρινίσεις διακήρυξης- πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης. 

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν 
ανεπιφύλακτα. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Μελέτη-Προϋπολογισµός Προσφοράς-Τιµολόγιο Προσφοράς) από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφ/νιάς 1ος όροφος τηλ. 2671 360153 όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος: κ. 
∆ιονύσιος Παγώνης  και για τεχνικές πληροφορίες τις ίδιες µέρες και ώρες ο αρµόδιος υπάλληλος κ. Χρήστος Ρουχωτάς  στο 
τηλέφωνο 26710 23389 .  

Άρθρο 21ο –∆ηµοσίευση- έξοδα δηµοσίευσης 

Η περίληψη της ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 

Άρθρο 22ο -Λοιπά 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95 και του Νόµου 3463/2006 όπως ισχύουν σήµερα. 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1-12-15 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει επειδή δεν προσδιορίζεται  το χρονικό διάστηµα και το που θα αξιοποιηθούν τα χρήµατα 
αυτά , να γίνει ένας ενιαίος διαγωνισµός µε µία  ενιαία µελέτη που να εµπεριέχει αναλυτικά ανά δηµοτική ενότητα  όλους  τους  
δρόµους  που χρειάζονται συντήρηση και να εγκριθούν όλα τα ποσά που είναι  αναγκαία   και ψηφίζει την πρότασή του . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος - Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  267/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) . 
3) την  παραπάνω εισήγηση και το  σχέδιο κατάρτισης των όρων από την Τεχνική Υπηρεσία. 
4) την 1509/9-11-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει  τα  τεύχη    δηµοπράτησης όπως συντάχθηκαν και κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου της 
προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Αργοστολίου” προϋπολογισµού 
30.000,00 ευρώ. 
 2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  πρόχειρου διαγωνισµού και  µε   κριτήριο κατακύρωσης την 
συµφερότερη προσφορά  τα οποία πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα 
συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 

3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  21   Ιανουαρίου 2016 ηµέρα Πέµπτη   και  µε  
ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την   10:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  

Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις 28 Ιανουαρίου  ηµέρα Πέµπτη στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την 10:00 π.µ  . 
4. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού    30.000,00  €         και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  Προϋπολογισµό  2015 
από τον Κ.Α 30. 6662.04   µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. Ε  
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

    5. Η περίληψη της  ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  



     Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   387   / 2015                                                                                                 Α∆Α: 7ΖΗΙΩΕ5-ΒΟ2     
ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών και κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου 
«Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συντήρησης οδικού δικτύου ∆  . Ε  Παλικής. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 3 ο θέµα  
ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση των τευχών και κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού εκτέλεσης του 
έργου «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συντήρησης οδικού δικτύου ∆  . Ε  Παλικής.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 
αρίθ. πρωτ. 47283/9-12-2015  εισήγησή της Προϊσταµένης  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παµαδηµα Ευρύκλειας  σύµφωνα 
µε την οποία διαβιβάζουν προς έγκριση στην Επιτροπή το σχέδιο των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου η το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 
Βαθµός Ασφαλείας   
Αργoστόλι 01-12-15 
Αριθ.Πρωτ. 47283 /9-12-2015 
 Βαθµός Προτεραιότητας 
 

               
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Ταχ. ∆/νση     :Λεωφ. Βεργωτή 160 , 28100Αργοστόλι           
Πληροφορίες: Χ.Ρουχωτάς                   
Τηλέφωνο     : 2671023389 
 FAX                : 26710 22472 
e-mail             : texnikes1@kefallonia.gov.gr                    

 
 
 
Προς:  

 
 
 
Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
            2. Α/∆ήµαρχο ∆/νσης Τεχνικών 
                Υπηρεσιών κ.∆.Λυκούδη 
                   
 

 
Θ Ε Μ Α : Έγκριση τευχών και όρων δηµοπράτησης για την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου  ∆. Ε Παλικής¨ 
Σχετ: 1) Η υπ.αρ. 31/15 µελέτη Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος  
           Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Παλικής. 
        2) Η υπ.αρ. 268/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
            Κεφαλλονιάς περί έγκρισης της µελέτης. 
 
             

    Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 01-12-15 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Παλικής¨¨ 
     

                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                  ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ –ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ Ε. 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 

-Η από 01-12-15 εισήγηση της ∆.Τ.Υ 

-Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης                                                                                       

 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών και Όρων ∆ηµοπράτησης για την ¨¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου ∆.Ε Παλικής¨ 
                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                     ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
   Με την υπ.αρ. 268/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, παρελήφθη η µελέτη υπ.αρ. 31/15 της ανωτέρω 
προµήθειας, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας, που αφορά την προµήθεια 



   H µελέτη της  ανωτέρας προµήθειας αφορά  την  προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 375 µ3  καθώς και 
την προµήθεια δοµικού πλέγµατος,Β500C, ποσότητας 5.494 Κg για  την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Παλικής. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία του 
οδικού δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που 
έπληξαν το νησί µας). 
  Οι ποσότητες της παρούσης προµήθειας θα παραδίδονται τµηµατικά από ιδιωτικές µονάδες παραγωγής και θα 
ενσωµατώνονται σε έργα και εργασίες που θα προκύπτουν σε διάφορα σηµεία στα όρια της ∆.Ε Παλικής. 
  Οι εργασίες διάστρωσης συµπύκνωσης και τοποθέτησης του υλικού, θα γίνεται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
∆ήµου µε την επίβλεψη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ τα υλικά θα καλύπτονται µε τα ισχύοντα πιστοποιητικά, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
  Η αξία της προµήθειας  είναι προϋπολογισµού 40,000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από Σ.Α.Τ.Α  και είναι ενταγµένη µε κωδικό 
30.6662.05 στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015. 
   H προµήθεια δύναται να εκτελεσθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, άρθρο 2. Παρ.12,του  Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α,άρθρο 2 παρ.7, του άρθρου 3 παρ.10 
και του άρθρου 23   παρ.4,5,6 της υπ.αρ. 11389/1993 Υπ.Απ. (ΦΕΚ 185/τ.Β), την Π 1/3305/03-11-2010  Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του   Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α. 
 
                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 
Την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου 
∆.Ε Παλικής¨¨ προϋπολογισµού 40.000,00 ευρώ. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

                                       ΤΜΗΜΑΤΟΣ                      ∆/ΝΣΗΣ 

Χ.ΡΟΥΧΩΤΑΣ              Α.ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ         Ε.ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης ∆ηµάρχου  της  προµήθειας µε 
τίτλο «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Παλικής » η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αργοστόλι 01-12-15  

Νοµός Κεφαλληνία 

∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Γραφείο ∆ηµάρχου  

Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 7  

T.Κ : 28100 Αργοστόλι  

Τηλ: 26710-22933 

Φαξ: 26710-28515 

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 

 

 

 

 

 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ιακηρύσσει 

δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για 
την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Παλικής¨, προϋπολογισµού 40.000,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α σύµφωνα µε την υπ. αρ. 31/2015 µελέτη της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 375 µ3 καθώς και η προµήθεια 
δοµικού πλέγµατος,Β500C-Τύπου Τ131, ποσότητας 5.494 Κg και αφορούν την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Παλικής. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία του οδικού 
δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που έπληξαν το νησί 
µας). Λοιπές λεπτοµέρειες περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Άρθρο 2Ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις 

1. Του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 

2.ΤηνΠ1/3305/03.11.2010 Aπόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-
2010 τ.Β) 

3.Του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18 τεύχος Α΄) 

4. Την υπ΄αριθ. 267/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη, και ο καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης της σχετικής προµήθειας. 

5. Η υπ.αρ.--------- Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τις οποίες εγκρίθηκε η αποδέσµευση 
πίστωσης ύψους 30.000,00€ εις βάρος του Κ.Α 30.6662.04 για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 

6.Την υπ΄αριθ. 58/2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

7.Του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

8.Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

9.Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση 
(ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου 
αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

10.Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

11.Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» 

12.Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» 

13.Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» 

14.Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 



15.Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες ΟΤΑ, όταν αυτές δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε το ν.2286/95 

16.Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων….στο 
διαδίκτυο<<Πρόγραµµα ∆ιάυγεια>> και άλλες διατάξεις. 

17. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/14) ¨Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ,οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις¨ 

18. Της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 για την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β ΤΟΥ 
ΝΌΜΟΥ 4281/2014, αρχίζει από την 31η ∆εκεµβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στις επιµέρους διατάξεις του. 

Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές-Προµηθευοµένων Υλικών 

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια α) σκυροδέµατος του τύπου C 16/20 και β) δοµικού πλέγµατος Β500c –Tύπου Τ131 
µετά της µεταφοράς επί τόπου των έργων σύµφωνα µε της ανάγκες του ∆ήµου. Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η 
τιµολόγηση µε σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς). 

Τα υπό προµήθεια είδη θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: 

α) Για τα αδρανή του σκυροδέµατος ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 :2002 ( ΚΥΑ 5328/122/ ΦΕΚ386Β/20-3-2007), για την 
παραγωγή και µεταφορά του σκυροδέµατος ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00 που εγκρίθηκε 
µαζί µε 440 (ΕΤΕΠ) µε την υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/ ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 Υπουργική Απόφαση και γενικώς εφαρµόζεται ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ).Τα αδρανή υλικά που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα πρέπει να διαθέτουν 
σήµανση CE και θα πρέπει να ικανοποιούν τις κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις που προδιαγράφονται στους ελληνικούς 
κανονισµούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να διαθέτουν αµελητέα πλαστικότητα.Η σήµανση CE τεκµηριώνεται µε την 
προσκόµιση του σχετικού πιστοποιητικού και πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού αλλά 
και καθ. όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. Η µεταφορά του έτοιµου σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέσα του 
προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό στο τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς 
οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν 
κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

β) Το δοµικό πλέγµα B500C-Tύπου Τ131 σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα Ελληνικά πρότυπα. 

Η µεταφορά του ∆οµικού Πλέγµατος θα γίνεται µε µέσα του προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό στο 
τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και 
φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας  

των υπό προµήθεια ειδών σε πιστοποιηµένα εργαστήρια σε τακτά χρονικά  

διαστήµατα κατά την κρίση της, µε έξοδα του προµηθευτή. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται µερική η ολική χρηµατική περικοπή της 
προβληµατικής προµήθειας, µετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου. 

Η υπηρεσία δύναται µε κάθε παραλαβή πέραν του δελτίου αποστολής,  

να απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο η αν κρίνει σκόπιµο να αποστέλλει το φορτίο  

σε ουδέτερο ζυγό µε έξοδα του προµηθευτή. 

. Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρµογή του Π.∆ 334/1994 ,πρέπει ο προµηθευτής να προσκοµίσει το Πιστοποιητικό ΕΚ για 
τον έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης , την άδεια λειτουργίας του Λατοµείου 
αδρανών υλικών για το Σκυρόδεµα καθώς και το πιστοποιητικό σήµανσης CE των αδρανών υλικών του σκυροδέµατος. 

Άρθρο 4ο –Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος ηµέρα-------------- ,και ώρα------------κατά την οποία λήγει η προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 



Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την-------------- . 

Άρθρο 5ο –Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα (άρθρο 6 ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 6ο –∆ικαιούµενοι συµµετοχής-∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 

1.Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

α) όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες & Αλλοδαποί) 

β) όλα τα νοµικά πρόσωπα 

γ) συνεταιρισµοί 

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

δ) ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις 

i) ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην Ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση του προσφερόµενου 
προϊόντος. 

ιι) Στην Ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής 
προσφοράς. 

ιιι) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα 
πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της προµήθειας, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγω, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν 
της ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από τη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση 
λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2.∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, τη σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού 
κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 

-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται : 

• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης κι ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους 
από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 

• Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 
χωρίς καµία επιφύλαξη. 



• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη τµηµατικά ή όπως 
διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς επί τόπου των έργων στα όρια της ∆.Ε Αργοστολίου. 

• Αποδεικτικό µη οφειλής στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
• Φορολογική Ενηµερότητα 
• Ασφαλιστική Ενηµερότητα, 

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

Λοιπά: 

Για ανώνυµες εταιρίες – συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει 
πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας – Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής, αυτού, 
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την 
προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 

(Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από 
άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίσταται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας τους. 

1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 

β) Αλλοδαποί: 

-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

δ) Συνεταιρισµοί: 

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό 
µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση 
εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 



6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφου. 

Άρθρο 7ο –Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές 
µέχρι και τη ------------- και ώρα ------------ π.µ. 

2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής 
της προθεσµίας, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσµες προσφορές που υποβάλλονται 
ή περιέχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 8ο –Τρόπος σύνταξης προσφοράς. 

1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα 
φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α) Ο Τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ» 
µε κεφαλαία γράµµατα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ» 

γ) Ο αριθµός της απόφασης ∆ηµάρχου ------------------ 

δ) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ----------------- 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές , δεν γίνονται αποδεκτές. 

2.Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συµµετοχής.Τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 του παρόντος τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

3. Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και 
σφραγίζει αυτή. 

2. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο της 
επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν µέρος µόνο για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών του 

διαγωνισµού (ήτοι για το σύνολο των ζητουµένων ειδών για το ∆ήµο Κεφαλονιάς).  
5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας σε 
ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. 



ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) € 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) 

€ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20 28.125,00  

∆ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Β500C-Τύπου 
Τ131 

4.395,20  
 

ΣΥΝΟΛΟ 32.520,20  651 

 

Άρθρο 9ο –Χρόνος ισχύος προσφορών. 

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτερο όριο 
για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 10ο –Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠΟΤΑ). 

                                      Άρθρο 11ο –Προσφερόµενη τιµή. 

1. Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του 
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. (άρθρο 16 ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 

Άρθρο 12ο –Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των προσφορών. 

1. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή 
ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: 



Αποσφραγίζεται ο φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η προσφορά 
κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις 
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει καθώς και του δείγµατος του προσφερόµενου 
είδους. 

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών που κρίθηκαν. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών και θα προχωρήσει στην τελική 
γνωµοδότηση. 

Η Επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη: 

Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε. 

-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή, για όµοιο 
ή παρεµφερές υλικό. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους όρους και τη 
διακήρυξη, και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή/επί του συνόλου .  

2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει τη γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε όλα τα πρακτικά του 
διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση του αποτελέσµατος βάση του άρθρου 23 παρ.6 ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 19-21 
ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 13ο –Ενστάσεις. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 14ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης. 

1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, τη ποσότητα και την τιµή. 

2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠΟΤΑ) 

3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 15ο –Κατάρτιση σύµβαση-Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας 
άνευ Φ.Π.Α. (άρθρα 25-26 ΕΚΠΟΤΑ) 

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον για 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή των προµηθειών ή οποία γίνεται µετά την παράδοση ολόκληρης 
της προµήθειας και µετά από χρονικό διάστηµα 6 µηνών από την τελευταία παράδοση ,ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση 
πιθανών ελαττωµάτων τα οποία δεν είχαν φανεί κατά την παραλαβή. 



Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 16ο –χρόνος-τόπος παράδοσης- έξοδα µεταφοράς & ασφάλισης των υλικών. 

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται έως ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο προµηθευτής που θα 
αναχθεί από την δηµοπρασία είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει τον ∆ήµο ανάλογα µε τις ανάγκες του, την απαραίτητη 
ποσότητα υλικών καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος παράδοσης της προµήθειας. 

O προµηθευτής οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα, µε συνεχή ροή, την ποσότητα έτοιµου σκυροδέµατος 
και δοµικού πλέγµατος, όποτε αυτές ζητούνται από την υπηρεσία, ώστε να µην παρακωλύεται η εκτέλεση των έργων, η 
συγκοινωνία κ.λ.π. 

Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδίδονται σε χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 10 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έγγραφης ή προφορικής ειδοποίησης της υπηρεσίας.  

Η ποσότητα θα παραδίδεται τµηµατικά η όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλονιάς , επί τόπου των έργων και 
σύµφωνα µε τις έγγραφες η προφορικές εντολές της υπηρεσίας.Η εντολή θα δίδεται στον προµηθευτή στην διεύθυνση που θα 
αναγράφει µε δήλωσή του στην προσφορά του. 

Η δαπάνη , φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος ευθύνεται επίσης 
για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή. 

Άρθρο 17ο –Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των ειδών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που έχει συγκροτηθεί µε την 
αριθ.58/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπή. 

Άρθρο 18ο – Τρόπος πληρωµής. 

Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ή την τµηµατική παραλαβή των 
ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς , το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά.  

Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 19ο –Κρατήσεις 

Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Άρθρο 20ο–∆ιευκρινίσεις διακήρυξης- πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης. 

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν 
ανεπιφύλακτα. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Μελέτη-Προϋπολογισµός Προσφοράς-Τιµολόγιο Προσφοράς) από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφ/νιάς 1ος όροφος τηλ. 2671 360153 όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος κ. 
∆ιονύσιος Παγώνης  και για τεχνικές πληροφορίες τις ίδιες µέρες και ώρες ο αρµόδιος υπάλληλος κ. Χρήστος Ρουχωτάς  στο 
τηλέφωνο 26710 23389 .                         Άρθρο 21ο –∆ηµοσίευση- έξοδα δηµοσίευσης 

Η περίληψη της ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 

Άρθρο 22ο -Λοιπά 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95 και του Νόµου 3463/2006 όπως ισχύουν σήµερα. 



ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1-12-15 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   :   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει επειδή δεν προσδιορίζεται  το χρονικό διάστηµα και το που θα αξιοποιηθούν τα χρήµατα 
αυτά , να γίνει ένας ενιαίος διαγωνισµός µε µία  ενιαία µελέτη που να εµπεριέχει αναλυτικά ανά δηµοτική ενότητα  όλους  τους  
δρόµους  που χρειάζονται συντήρηση ,  να εγκριθούν όλα τα ποσά που είναι  αναγκαία   και ψηφίζει την πρότασή του . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος - Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tα   άρθρα     72  και 75  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  268/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου( καθορισµός τρόπου ανάθεσης) . 
3) το παραπάνω  σχέδιο κατάρτισης των όρων από την Τεχνική Υπηρεσία. 
4) την  1511/9-12-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει  τα  τεύχη    δηµοπράτησης όπως συντάχθηκαν και κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου της 
προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Παλικής» προϋπολογισµού 
40.000,00 ευρώ. 

2.Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  πρόχειρου διαγωνισµού και  µε   κριτήριο κατακύρωσης την 
συµφερότερη προσφορά  τα οποία πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα 
συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 

3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  21  Ιανουαρίου 2016 ηµέρα Πέµπτη   και  µε  ώρα 
λήξης επίδοσης  προσφορών τις  11:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  

Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  28-01-2016 στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  
ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών στις 11:00 π.µ  . 
4. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού    40.000,00  €         και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  Προϋπολογισµό  2015 
από τον Κ.Α 30. 6662.05   µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. Ε  ΠΑΛΙΚΗΣ 

      5. Η περίληψη της  ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

     Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     388 / 2015                                                                                          Α∆Α: ΩΨΨ2ΩΕ5-Τ53 
ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών και κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου 
«Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συντήρησης οδικού δικτύου ∆  . Ε  Σάµης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 4ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: « 
Έγκριση των τευχών και  κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου «Προµήθεια έτοιµου 
σκυροδέµατος συντήρησης οδικού δικτύου ∆  . Ε  Σάµης.»έθεσε την υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 47281/9-12-2015  εισήγησή της 
Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσίας σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζουν προς έγκριση στην Επιτροπή τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και 
το σχέδιο των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου  το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

               
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
Βαθµός Ασφαλείας   
Αργoστόλι 01-12-15 
Αριθ.Πρωτ. 47281/9-12-2015 
 Βαθµός Προτεραιότητας 
 



ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Ταχ. ∆/νση     :Λεωφ. Βεργωτή 160 , 28100Αργοστόλι           
Πληροφορίες: Χ.Ρουχωτάς                   
Τηλέφωνο     : 2671023389 
 FAX                : 26710 22472 
e-mail             : texnikes1@kefallonia.gov.gr                    

 
 
 
Προς:  

 
 
 
Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
            2. Α/∆ήµαρχο ∆/νσης Τεχνικών 
                Υπηρεσιών κ.∆.Λυκούδη 
                   
 

 
Θ Ε Μ Α : Έγκριση τευχών και όρων δηµοπράτησης για την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου 
 ∆.Ε Σάµης¨ 
Σχετ: 1) Η υπ.αρ. 32/15 µελέτη Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος  
           Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Σάµης. 
        2) Η υπ.αρ. 269/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
            Κεφαλλονιάς περί έγκρισης της µελέτης. 
 
             

    Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 01-12-15 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Σάµης¨¨ 
     

                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                 ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ –ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ Ε. 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 

-Η από 01-12-15 εισήγηση της ∆.Τ.Υ 

-Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης 

                         

 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών και Όρων ∆ηµοπράτησης για την ¨¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου ∆.Ε Σάµης¨ 
                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                     ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
   Με την υπ.αρ. 269/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, παρελήφθη η µελέτη υπ.αρ. 32/15 της ανωτέρω 
προµήθειας, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας, που αφορά την προµήθεια 
   H µελέτη της  ανωτέρας προµήθειας αφορά  την  προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 235 µ3  καθώς και 
την προµήθεια δοµικού πλέγµατος,Β500C, ποσότητας 3.375 Κg για  την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Σάµης. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία του 
οδικού δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που 
έπληξαν το νησί µας). 
  Οι ποσότητες της παρούσης προµήθειας θα παραδίδονται τµηµατικά από ιδιωτικές µονάδες παραγωγής και θα 
ενσωµατώνονται σε έργα και εργασίες που θα προκύπτουν σε διάφορα σηµεία στα όρια της ∆.Ε Σάµης. 
  Οι εργασίες διάστρωσης συµπύκνωσης και τοποθέτησης του υλικού, θα γίνεται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
∆ήµου µε την επίβλεψη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ τα υλικά θα καλύπτονται µε τα ισχύοντα πιστοποιητικά, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
  Η αξία της προµήθειας  είναι προϋπολογισµού 25,000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από Σ.Α.Τ.Α  και είναι ενταγµένη µε κωδικό 
30.6662.06 στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015. 
   H προµήθεια δύναται να εκτελεσθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, άρθρο 2. Παρ.12,του  Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α,άρθρο 2 παρ.7, του άρθρου 3 παρ.10 
και του άρθρου 23   παρ.4,5,6 της υπ.αρ. 11389/1993 Υπ.Απ. (ΦΕΚ 185/τ.Β), την Π 1/3305/03-11-2010  Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του   Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α. 
 
                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 
Την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου 



∆.Ε Σάµης¨¨ προϋπολογισµού 25.000,00 ευρώ. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

                                       ΤΜΗΜΑΤΟΣ                      ∆/ΝΣΗΣ 

 

Χ.ΡΟΥΧΩΤΑΣ              Α.ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ         Ε.ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης ∆ηµάρχου  της  προµήθειας µε 
τίτλο «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε  Σάµης» η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αργοστόλι 01-12-15  

Νοµός Κεφαλληνία 

∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Γραφείο ∆ηµάρχου  

Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 7  

T.Κ : 28100 Αργοστόλι  

Τηλ: 26710-22933 

Φαξ: 26710-28515 

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ιακηρύσσει 

δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για 
την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Σάµης¨, προϋπολογισµού 25.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 
σύµφωνα µε την υπ. αρ. 32/2015 µελέτη της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 235 µ3 καθώς και η προµήθεια 
δοµικού πλέγµατος,Β500C-Τύπου Τ131, ποσότητας 3.375 Κg και αφορούν την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Σάµης. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία του οδικού 
δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που έπληξαν το νησί 
µας). Λοιπές λεπτοµέρειες περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Άρθρο 2Ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις 

1. Του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 

2.ΤηνΠ1/3305/03.11.2010 Aπόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-
2010 τ.Β) 



3.Του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18 τεύχος Α΄) 

4. Την υπ΄αριθ. 267/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη, και ο καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης της σχετικής προµήθειας. 

5. Η υπ.αρ.--------- Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τις οποίες εγκρίθηκε η αποδέσµευση 
πίστωσης ύψους 30.000,00€ εις βάρος του Κ.Α 30.6662.04 για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 

6.Την υπ΄αριθ- 58/2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

7.Του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

8.Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

9.Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση 
(ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου 
αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

10.Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

11.Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» 

12.Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» 

13.Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» 

14.Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 

15.Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες ΟΤΑ, όταν αυτές δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε το ν.2286/95 

16.Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων….στο 
διαδίκτυο<<Πρόγραµµα ∆ιάυγεια>> και άλλες διατάξεις. 

17. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/14) ¨Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ,οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις¨ 

18. Της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 για την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β ΤΟΥ 
ΝΌΜΟΥ 4281/2014, αρχίζει από την 31η ∆εκεµβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στις επιµέρους διατάξεις του. 

Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές-Προµηθευοµένων Υλικών 

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια α) σκυροδέµατος του τύπου C 16/20 και β) δοµικού πλέγµατος Β500c –Tύπου Τ131 
µετά της µεταφοράς επί τόπου των έργων σύµφωνα µε της ανάγκες του ∆ήµου. Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η 
τιµολόγηση µε σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς). 

Τα υπό προµήθεια είδη θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: 

α) Για τα αδρανή του σκυροδέµατος ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 :2002 ( ΚΥΑ 5328/122/ ΦΕΚ386Β/20-3-2007), για την 
παραγωγή και µεταφορά του σκυροδέµατος ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00 που εγκρίθηκε 
µαζί µε 440 (ΕΤΕΠ) µε την υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/ ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 Υπουργική Απόφαση και γενικώς εφαρµόζεται ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ). 

Τα αδρανή υλικά που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα πρέπει να διαθέτουν σήµανση CE και θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις που προδιαγράφονται στους ελληνικούς κανονισµούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να 
διαθέτουν αµελητέα πλαστικότητα.Η σήµανση CE τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση του σχετικού πιστοποιητικού και πρέπει 
να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού αλλά και καθ. όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. 



Η µεταφορά του έτοιµου σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέσα του προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό 
στο τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και 
φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

β) Το δοµικό πλέγµα B500C-Tύπου Τ131 σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα Ελληνικά πρότυπα. 

Η µεταφορά του ∆οµικού Πλέγµατος θα γίνεται µε µέσα του προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό στο 
τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και 
φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας  

των υπό προµήθεια ειδών σε πιστοποιηµένα εργαστήρια σε τακτά χρονικά  

διαστήµατα κατά την κρίση της, µε έξοδα του προµηθευτή. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται µερική η ολική χρηµατική περικοπή της 
προβληµατικής προµήθειας, µετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου. 

Η υπηρεσία δύναται µε κάθε παραλαβή πέραν του δελτίου αποστολής,  

να απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο η αν κρίνει σκόπιµο να αποστέλλει το φορτίο  

σε ουδέτερο ζυγό µε έξοδα του προµηθευτή. 

. Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρµογή του Π.∆ 334/1994 ,πρέπει ο προµηθευτής να προσκοµίσει το Πιστοποιητικό ΕΚ για 
τον έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης , την άδεια λειτουργίας του Λατοµείου 
αδρανών υλικών για το Σκυρόδεµα καθώς και το πιστοποιητικό σήµανσης CE των αδρανών υλικών του σκυροδέµατος. 

Άρθρο 4ο –Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος ηµέρα-------------- ,και ώρα------------κατά την οποία λήγει η προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την-------------- . 

 

Άρθρο 5ο –Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα (άρθρο 6 ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 6ο –∆ικαιούµενοι συµµετοχής-∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 

1.Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

α) όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες & Αλλοδαποί) 

β) όλα τα νοµικά πρόσωπα 

γ) συνεταιρισµοί 

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

δ) ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις 

i) ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην Ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση του προσφερόµενου 
προϊόντος. 



ιι) Στην Ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής 
προσφοράς. 

ιιι) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα 
πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της προµήθειας, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγω, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν 
της ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από τη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση 
λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2.∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, τη σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού 
κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 

-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται : 

• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης κι ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους 
από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 

• Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 
χωρίς καµία επιφύλαξη. 

• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη τµηµατικά ή όπως 
διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς επί τόπου των έργων στα όρια της ∆.Ε Αργοστολίου. 

• Αποδεικτικό µη οφειλής στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
• Φορολογική Ενηµερότητα 
• Ασφαλιστική Ενηµερότητα, 

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

Λοιπά: 

Για ανώνυµες εταιρίες – συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει 
πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας – Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής, αυτού, 
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την 
προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 

(Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από 
άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίσταται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας τους. 

1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 



β) Αλλοδαποί: 

-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

δ) Συνεταιρισµοί: 

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό 
µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση 
εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 

6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφου. 

Άρθρο 7ο –Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές 
µέχρι και τη ------------- και ώρα ------------ π.µ. 

2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής 
της προθεσµίας, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσµες προσφορές που υποβάλλονται 
ή περιέχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠΟΤΑ). 

                                                     Άρθρο 8ο –Τρόπος σύνταξης προσφοράς. 

1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα 
φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α) Ο Τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ» 

µε κεφαλαία γράµµατα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ» 



γ) Ο αριθµός της απόφασης ∆ηµάρχου ------------------ 

δ) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ----------------- 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές , δεν γίνονται αποδεκτές. 

2.Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συµµετοχής.Τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 του παρόντος τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

3. Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και 
σφραγίζει αυτή. 

2. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο της 
επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν µέρος µόνο για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών του 

διαγωνισµού (ήτοι για το σύνολο των ζητουµένων ειδών για το ∆ήµο Κεφαλονιάς).  
5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας σε 
ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) € 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) 

€ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20 17.625,00  

∆ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Β500C-Τύπου 
Τ131 

2.700,00  
 

ΣΥΝΟΛΟ 20.325,00  407 

 

Άρθρο 9ο –Χρόνος ισχύος προσφορών. 

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτερο όριο 
για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ) 



Άρθρο 10ο –Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 11ο –Προσφερόµενη τιµή. 

1. Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του 
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. (άρθρο 16 ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 

Άρθρο 12ο –Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των προσφορών. 

1. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή 
ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η προσφορά 
κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις 
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει καθώς και του δείγµατος του προσφερόµενου 
είδους. 

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών που κρίθηκαν. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών και θα προχωρήσει στην τελική 
γνωµοδότηση. 

Η Επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη: 

Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε. 

-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή, για όµοιο 
ή παρεµφερές υλικό. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους όρους και τη 
διακήρυξη, και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή/επί του συνόλου .  

2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει τη γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε όλα τα πρακτικά του 
διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση του αποτελέσµατος βάση του άρθρου 23 παρ.6 ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 19-21 
ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 13ο –Ενστάσεις. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 14ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης. 



1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, τη ποσότητα και την τιµή. 

2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠΟΤΑ) 

3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 15ο –Κατάρτιση σύµβαση-Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας 
άνευ Φ.Π.Α. (άρθρα 25-26 ΕΚΠΟΤΑ) 

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον για 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή των προµηθειών ή οποία γίνεται µετά την παράδοση ολόκληρης 
της προµήθειας και µετά από χρονικό διάστηµα 6 µηνών από την τελευταία παράδοση ,ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση 
πιθανών ελαττωµάτων τα οποία δεν είχαν φανεί κατά την παραλαβή. 

Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 16ο –χρόνος-τόπος παράδοσης- έξοδα µεταφοράς & ασφάλισης των υλικών. 

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται έως ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο προµηθευτής που θα 
αναχθεί από την δηµοπρασία είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει τον ∆ήµο ανάλογα µε τις ανάγκες του, την απαραίτητη 
ποσότητα υλικών καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος παράδοσης της προµήθειας. 

O προµηθευτής οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα, µε συνεχή ροή, την ποσότητα έτοιµου σκυροδέµατος 
και δοµικού πλέγµατος, όποτε αυτές ζητούνται από την υπηρεσία, ώστε να µην παρακωλύεται η εκτέλεση των έργων, η 
συγκοινωνία κ.λ.π. 

Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδίδονται σε χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 10 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έγγραφης ή προφορικής ειδοποίησης της υπηρεσίας.  

Η ποσότητα θα παραδίδεται τµηµατικά η όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλονιάς , επί τόπου των έργων και 
σύµφωνα µε τις έγγραφες η προφορικές εντολές της υπηρεσίας.Η εντολή θα δίδεται στον προµηθευτή στην διεύθυνση που θα 
αναγράφει µε δήλωσή του στην προσφορά του. 

Η δαπάνη , φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος ευθύνεται επίσης 
για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή. 

Άρθρο 17ο –Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των ειδών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που έχει συγκροτηθεί µε την 
αριθ.58/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπή. 

Άρθρο 18ο – Τρόπος πληρωµής. 

Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ή την τµηµατική παραλαβή των 
ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς , το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά.  

Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 19ο –Κρατήσεις 

Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή. 



Άρθρο 20ο–∆ιευκρινίσεις διακήρυξης- πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης. 

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν 
ανεπιφύλακτα. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Μελέτη-Προϋπολογισµός Προσφοράς-Τιµολόγιο Προσφοράς) από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφ/νιάς 1ος όροφος τηλ. 2671 360153 όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος: κ. 
∆ιονύσιος Παγώνης  και για τεχνικές πληροφορίες τις ίδιες µέρες και ώρες ο αρµόδιος υπάλληλος κ. Χρήστος Ρουχωτάς  στο 
τηλέφωνο 26710 23389 . 

Άρθρο 21ο –∆ηµοσίευση- έξοδα δηµοσίευσης 

Η περίληψη της ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 

Άρθρο 22ο -Λοιπά 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95 και του Νόµου 3463/2006 όπως ισχύουν σήµερα. 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1-12-15                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :      ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει επειδή δεν προσδιορίζεται  το χρονικό διάστηµα και το που θα αξιοποιηθούν τα χρήµατα 
αυτά , να γίνει ένας ενιαίος διαγωνισµός µε µία  ενιαία µελέτη που να εµπεριέχει αναλυτικά ανά δηµοτική ενότητα  όλους  τους  
δρόµους  που χρειάζονται συντήρηση ,  να εγκριθούν όλα τα ποσά που είναι  αναγκαία   και ψηφίζει την πρότασή του . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος - Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tα   άρθρα    72  και 75  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  269/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου( καθορισµός τρόπου ανάθεσης) . 
3) το παραπάνω  σχέδιο κατάρτισης των όρων από την Τεχνική Υπηρεσία. 
4) την 1512/9-12-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει  τα  τεύχη    δηµοπράτησης όπως συντάχθηκαν και κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου της 
προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Σάµης    προϋπολογισµού  
25.000,00   € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  πρόχειρου διαγωνισµού και  µε   κριτήριο κατακύρωσης την 
συµφερότερη προσφορά  οι  οποίοι πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα 
συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 

3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  21 Ιανουαρίου 2016 ηµέρα   Πέµπτη και  µε  ώρα 
λήξης επίδοσης  προσφορών τις  12:00 το µεσηµέρι ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  

Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις 28-01-2016 στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  
ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών στις 12:00 το µεσηµέρι . 
4. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού    25.000,00  €         και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  Προϋπολογισµό  2015 
από τον Κ.Α 30. 6662.06   µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. Ε  ΣΑΜΗΣ 

    5. Η περίληψη της  ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

     Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
. 
 



ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    389  / 2015                                                                    Α∆Α: 71∆ΩΩΕ5-Ε2Σ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών και κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου 
«Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συντήρησης οδικού δικτύου ∆  . Ε  Λειβαθούς. 
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                          
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 5 ο θέµα  
ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση των τευχών και κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού 
εκτέλεσης του έργου «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συντήρησης οδικού δικτύου ∆  . Ε  Λειβαθούς.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  47284/9-12-2015 εισήγησή της Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών κ. 
Παπαδήµα Ευρύκλεια  σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζουν προς έγκριση στην Επιτροπή το σχέδιο των όρων διακήρυξης του 
παραπάνω έργου η το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 

 
 
Βαθµός Ασφαλείας   
Αργoστόλι 01-12-15 
Αριθ.Πρωτ. 47284/9-12-2015 
 Βαθµός Προτεραιότητας 
 

               
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Ταχ. ∆/νση     :Λεωφ. Βεργωτή 160 , 28100Αργοστόλι           
Πληροφορίες: Χ.Ρουχωτάς                   
Τηλέφωνο     : 2671023389 
 FAX                : 26710 22472 
e-mail             : texnikes1@kefallonia.gov.gr                    

 
 
 
Προς:  

 
 
 
Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
            2. Α/∆ήµαρχο ∆/νσης Τεχνικών 
                Υπηρεσιών κ.∆.Λυκούδη 
                   
 

 
Θ Ε Μ Α : Έγκριση τευχών και όρων δηµοπράτησης για την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου 
 ∆.Ε Λειβαθούς¨ 
Σχετ: 1) Η υπ.αρ. 35/15 µελέτη Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος  
           Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Λειβαθούς. 
        2) Η υπ.αρ. 270/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
            Κεφαλλονιάς περί έγκρισης της µελέτης. 
 
            Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 01-12-15 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε  Λειβαθούς¨¨ 

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ :ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ –ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ Ε. 

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 

-Η από 01-12-15 εισήγηση της ∆.Τ.Υ 

-Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης 

                                                                                          

                         

 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών και Όρων ∆ηµοπράτησης για την ¨¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου ∆.Ε Λειβαθούς¨ 
                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                     ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
   Με την υπ.αρ. 270/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, παρελήφθη η µελέτη υπ.αρ. 35/15 της ανωτέρω 
προµήθειας, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας, που αφορά την προµήθεια 
   H µελέτη της  ανωτέρας προµήθειας αφορά  την  προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 235 µ3  καθώς και 
την προµήθεια δοµικού πλέγµατος,Β500C, ποσότητας 3.375 Κg για  την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Λειβαθούς. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία του 
οδικού δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που 
έπληξαν το νησί µας). 
  Οι ποσότητες της παρούσης προµήθειας θα παραδίδονται τµηµατικά από ιδιωτικές µονάδες παραγωγής και θα 
ενσωµατώνονται σε έργα και εργασίες που θα προκύπτουν σε διάφορα σηµεία στα όρια της ∆.Ε Λειβαθούς. 
  Οι εργασίες διάστρωσης συµπύκνωσης και τοποθέτησης του υλικού, θα γίνεται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
∆ήµου µε την επίβλεψη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ τα υλικά θα καλύπτονται µε τα ισχύοντα πιστοποιητικά, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
  Η αξία της προµήθειας  είναι προϋπολογισµού 25,000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από Σ.Α.Τ.Α  και είναι ενταγµένη µε κωδικό 
30.6662.07 στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015. 
   H προµήθεια δύναται να εκτελεσθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, άρθρο 2. Παρ.12,του  Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α,άρθρο 2 παρ.7, του άρθρου 3 παρ.10 
και του άρθρου 23   παρ.4,5,6 της υπ.αρ. 11389/1993 Υπ.Απ. (ΦΕΚ 185/τ.Β), την Π 1/3305/03-11-2010  Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του   Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α. 
 
                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 
Την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου 
∆.Ε Λειβαθούς¨¨ προϋπολογισµού 25.000,00 ευρώ. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

                                       ΤΜΗΜΑΤΟΣ                      ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

Χ.ΡΟΥΧΩΤΑΣ              Α.ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ         Ε.ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

 
 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης ∆ηµάρχου  της  προµήθειας µε 
τίτλο «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε  Λειβαθούς » η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 01-12-15  

Νοµός Κεφαλληνία 

∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Γραφείο ∆ηµάρχου  

Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 7  

T.Κ : 28100 Αργοστόλι  

Τηλ: 26710-22933 

Φαξ: 26710-28515 

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ιακηρύσσει 

δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για 
την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Λειβαθούς¨, προϋπολογισµού 25.000,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α σύµφωνα µε την υπ. αρ. 35/2015 µελέτη της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 235 µ3 καθώς και η προµήθεια 
δοµικού πλέγµατος,Β500C-Τύπου Τ131, ποσότητας 3.375 Κg και αφορούν την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Λειβαθούς. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία του οδικού 
δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που έπληξαν το νησί 
µας). Λοιπές λεπτοµέρειες περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Άρθρο 2Ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις 

1. Του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 

2.ΤηνΠ1/3305/03.11.2010 Aπόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-
2010 τ.Β) 

3.Του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18 τεύχος Α΄) 

4. Την υπ΄αριθ. 267/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη, και ο καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης της σχετικής προµήθειας. 

5. Η υπ.αρ.--------- Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τις οποίες εγκρίθηκε η αποδέσµευση 
πίστωσης ύψους 30.000,00€ εις βάρος του Κ.Α 30.6662.04 για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 

6.Την υπ΄αριθ 58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

7.Του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

8.Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

9.Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση 
(ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου 
αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

10.Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

11.Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» 

12.Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» 

13.Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» 

14.Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 



15.Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες ΟΤΑ, όταν αυτές δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε το ν.2286/95 

16.Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων….στο 
διαδίκτυο<<Πρόγραµµα ∆ιάυγεια>> και άλλες διατάξεις. 

17. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/14) ¨Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ,οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις¨ 

18. Της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 για την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β ΤΟΥ 
ΝΌΜΟΥ 4281/2014, αρχίζει από την 31η ∆εκεµβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στις επιµέρους διατάξεις του. 

Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές-Προµηθευοµένων Υλικών 

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια α) σκυροδέµατος του τύπου C 16/20 και β) δοµικού πλέγµατος Β500c –Tύπου Τ131 
µετά της µεταφοράς επί τόπου των έργων σύµφωνα µε της ανάγκες του ∆ήµου. Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η 
τιµολόγηση µε σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς). 

Τα υπό προµήθεια είδη θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: 

α) Για τα αδρανή του σκυροδέµατος ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 :2002 ( ΚΥΑ 5328/122/ ΦΕΚ386Β/20-3-2007), για την 
παραγωγή και µεταφορά του σκυροδέµατος ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00 που εγκρίθηκε 
µαζί µε 440 (ΕΤΕΠ) µε την υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/ ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 Υπουργική Απόφαση και γενικώς εφαρµόζεται ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ). 

Τα αδρανή υλικά που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα πρέπει να διαθέτουν σήµανση CE και θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις που προδιαγράφονται στους ελληνικούς κανονισµούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να 
διαθέτουν αµελητέα πλαστικότητα.Η σήµανση CE τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση του σχετικού πιστοποιητικού και πρέπει 
να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού αλλά και καθ. όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. 
Η µεταφορά του έτοιµου σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέσα του προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό 
στο τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και 
φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

β) Το δοµικό πλέγµα B500C-Tύπου Τ131 σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα Ελληνικά πρότυπα. 

Η µεταφορά του ∆οµικού Πλέγµατος θα γίνεται µε µέσα του προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό στο 
τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και 
φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας  

των υπό προµήθεια ειδών σε πιστοποιηµένα εργαστήρια σε τακτά χρονικά  

διαστήµατα κατά την κρίση της, µε έξοδα του προµηθευτή. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται µερική η ολική χρηµατική περικοπή της 
προβληµατικής προµήθειας, µετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου. 

Η υπηρεσία δύναται µε κάθε παραλαβή πέραν του δελτίου αποστολής,  

να απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο η αν κρίνει σκόπιµο να αποστέλλει το φορτίο  

σε ουδέτερο ζυγό µε έξοδα του προµηθευτή. 

. Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρµογή του Π.∆ 334/1994 ,πρέπει ο προµηθευτής να προσκοµίσει το Πιστοποιητικό ΕΚ για 
τον έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης , την άδεια λειτουργίας του Λατοµείου 
αδρανών υλικών για το Σκυρόδεµα καθώς και το πιστοποιητικό σήµανσης CE των αδρανών υλικών του σκυροδέµατος. 

Άρθρο 4ο –Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 



Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος ηµέρα-------------- ,και ώρα------------κατά την οποία λήγει η προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την-------------- . 

Άρθρο 5ο –Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα (άρθρο 6 ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 6ο –∆ικαιούµενοι συµµετοχής-∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 

1.Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

α) όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες & Αλλοδαποί) 

β) όλα τα νοµικά πρόσωπα 

γ) συνεταιρισµοί 

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

δ) ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις 

i) ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην Ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση του προσφερόµενου 
προϊόντος. 

ιι) Στην Ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής 
προσφοράς. 

ιιι) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα 
πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της προµήθειας, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγω, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν 
της ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από τη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση 
λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2.∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, τη σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού 
κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 

-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται : 

• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης κι ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους 
από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 



• Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 
χωρίς καµία επιφύλαξη. 

• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη τµηµατικά ή όπως 
διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς επί τόπου των έργων στα όρια της ∆.Ε Αργοστολίου. 

• Αποδεικτικό µη οφειλής στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
• Φορολογική Ενηµερότητα 
• Ασφαλιστική Ενηµερότητα, 

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

Λοιπά: 

Για ανώνυµες εταιρίες – συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει 
πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας – Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής, αυτού, 
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την 
προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 

(Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από 
άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίσταται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας τους. 

1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 

β) Αλλοδαποί: 

-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

δ) Συνεταιρισµοί: 

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό 
µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση 
εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 



6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφου. 

Άρθρο 7ο –Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές 
µέχρι και τη ------------- και ώρα ------------ π.µ. 

2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής 
της προθεσµίας, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσµες προσφορές που υποβάλλονται 
ή περιέχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 8ο –Τρόπος σύνταξης προσφοράς. 

1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα 
φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α) Ο Τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 

µε κεφαλαία γράµµατα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ» 

γ) Ο αριθµός της απόφασης ∆ηµάρχου ------------------ 

δ) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ----------------- 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές , δεν γίνονται αποδεκτές. 

2.Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συµµετοχής.Τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 του παρόντος τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

3. Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και 
σφραγίζει αυτή. 

2. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο της 
επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν µέρος µόνο για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών του 

διαγωνισµού (ήτοι για το σύνολο των ζητουµένων ειδών για το ∆ήµο Κεφαλονιάς).  
5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας σε 
ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. 



 

Άρθρο 9ο –Χρόνος ισχύος προσφορών. 

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτερο όριο 
για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 10ο –Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 11ο –Προσφερόµενη τιµή. 

1. Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του 
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. (άρθρο 16 ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 

Άρθρο 12ο –Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των προσφορών. 

1. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή 
ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) € 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) 

€ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20 17.625,00  

∆ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Β500C-Τύπου 
Τ131 

2.700,00  
 

ΣΥΝΟΛΟ 20.325,00  407 



Αποσφραγίζεται ο φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η προσφορά 
κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις 
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει καθώς και του δείγµατος του προσφερόµενου 
είδους. 

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών που κρίθηκαν. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών και θα προχωρήσει στην τελική 
γνωµοδότηση. 

Η Επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη: 

Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε. 

-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή, για όµοιο 
ή παρεµφερές υλικό. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους όρους και τη 
διακήρυξη, και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή/επί του συνόλου .  

2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει τη γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε όλα τα πρακτικά του 
διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση του αποτελέσµατος βάση του άρθρου 23 παρ.6 ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 19-21 
ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 13ο –Ενστάσεις. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 14ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης. 

1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, τη ποσότητα και την τιµή. 

2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠΟΤΑ) 

 

3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 15ο –Κατάρτιση σύµβαση-Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας 
άνευ Φ.Π.Α. (άρθρα 25-26 ΕΚΠΟΤΑ) 

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον για 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή των προµηθειών ή οποία γίνεται µετά την παράδοση ολόκληρης 
της προµήθειας και µετά από χρονικό διάστηµα 6 µηνών από την τελευταία παράδοση ,ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση 
πιθανών ελαττωµάτων τα οποία δεν είχαν φανεί κατά την παραλαβή. 



Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 16ο –χρόνος-τόπος παράδοσης- έξοδα µεταφοράς & ασφάλισης των υλικών. 

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται έως ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο προµηθευτής που θα 
αναχθεί από την δηµοπρασία είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει τον ∆ήµο ανάλογα µε τις ανάγκες του, την απαραίτητη 
ποσότητα υλικών καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος παράδοσης της προµήθειας. 

O προµηθευτής οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα, µε συνεχή ροή, την ποσότητα έτοιµου σκυροδέµατος 
και δοµικού πλέγµατος, όποτε αυτές ζητούνται από την υπηρεσία, ώστε να µην παρακωλύεται η εκτέλεση των έργων, η 
συγκοινωνία κ.λ.π. 

Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδίδονται σε χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 10 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έγγραφης ή προφορικής ειδοποίησης της υπηρεσίας.  

Η ποσότητα θα παραδίδεται τµηµατικά η όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλονιάς , επί τόπου των έργων και 
σύµφωνα µε τις έγγραφες η προφορικές εντολές της υπηρεσίας.Η εντολή θα δίδεται στον προµηθευτή στην διεύθυνση που θα 
αναγράφει µε δήλωσή του στην προσφορά του. 

Η δαπάνη , φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος ευθύνεται επίσης 
για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή. 

Άρθρο 17ο –Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των ειδών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που έχει συγκροτηθεί µε την 
αριθ.58/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπή. 

Άρθρο 18ο – Τρόπος πληρωµής. 

Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ή την τµηµατική παραλαβή των 
ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς , το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά.  

Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 19ο –Κρατήσεις 

Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Άρθρο 20ο–∆ιευκρινίσεις διακήρυξης- πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης. 

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν 
ανεπιφύλακτα. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Μελέτη-Προϋπολογισµός Προσφοράς-Τιµολόγιο Προσφοράς) από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφ/νιάς 1ος όροφος τηλ. 2671 360153 όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος: κ. 
∆ιονύσιος Παγώνης  και για τεχνικές πληροφορίες τις ίδιες µέρες και ώρες ο αρµόδιος υπάλληλος κ. Χρήστος Ρουχωτάς  στο 
τηλέφωνο 26710 23389 . 

Άρθρο 21ο –∆ηµοσίευση- έξοδα δηµοσίευσης 

Η περίληψη της ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 

Άρθρο 22ο -Λοιπά 



Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95 και του Νόµου 3463/2006 όπως ισχύουν σήµερα. 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1-12-15                              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  :              ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει επειδή δεν προσδιορίζεται  το χρονικό διάστηµα και το που θα αξιοποιηθούν τα χρήµατα 
αυτά , να γίνει ένας ενιαίος διαγωνισµός µε µία  ενιαία µελέτη που να εµπεριέχει αναλυτικά ανά δηµοτική ενότητα  όλους  τους  
δρόµους  που χρειάζονται συντήρηση ,  να εγκριθούν όλα τα ποσά που είναι  αναγκαία   και ψηφίζει την πρότασή του . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος - Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tα   άρθρα     72 και 75   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  270/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου( καθορισµός τρόπου ανάθεσης) . 
3) το παραπάνω  σχέδιο κατάρτισης των όρων από την Τεχνική Υπηρεσία. 
4) την 1513/9-12-2015  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει  τα  τεύχη    δηµοπράτησης όπως συντάχθηκαν και κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου της 
προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Λειβαθούς» ,  προϋπολογισµού  
25.000,00   € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  πρόχειρου διαγωνισµού και  µε   κριτήριο κατακύρωσης την 
συµφερότερη προσφορά  τα οποία πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα 
συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 

3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  22  Ιανουαρίου 2016 ηµέρα   Παρασκευή και  µε  
ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών τις  10:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  

Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις 29-01-2016 στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  
ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών στις 10:00 π.µ  . 
4. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού    25.000,00  €         και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  Προϋπολογισµό  2015 
από τον Κ.Α 30. 6662.07   µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. Ε  
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

       5. Η περίληψη της  ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

 Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    390  / 2015                                                           Α∆Α: 6ΓΙΚΩΕ5-Φ0Ρ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών και κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου 
«Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συντήρησης οδικού δικτύου ∆  . Ε  Ελεού- Πρόννων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη της Επιτροπής 
εισηγούµενη το 6 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση των τευχών και κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου 
διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συντήρησης οδικού δικτύου ∆  . Ε  Ελεού- Πρόννων» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 47282/9-12-2015 εισήγησή της Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών κ. Ευρύκλειας Παπαδήµα  σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζουν προς έγκριση στην Επιτροπή το σχέδιο των όρων 
διακήρυξης του παραπάνω έργου η το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 

 



 
 
Βαθµός Ασφαλείας   
Αργoστόλι 01-12-15 
Αριθ.Πρωτ. 47282/9-12-2015 
 Βαθµός Προτεραιότητας 
 

               
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Ταχ. ∆/νση     :Λεωφ. Βεργωτή 160 , 28100Αργοστόλι           
Πληροφορίες: Χ.Ρουχωτάς                   
Τηλέφωνο     : 2671023389 
 FAX                : 26710 22472 
e-mail             : texnikes1@kefallonia.gov.gr                    

 
 
 
Προς:  

 
 
 
Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
            2. Α/∆ήµαρχο ∆/νσης Τεχνικών 
                Υπηρεσιών κ.∆.Λυκούδη 
                   
 

 
Θ Ε Μ Α : Έγκριση τευχών και όρων δηµοπράτησης για την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου Ελειού – Πρόννων¨ 
Σχετ: 1) Η υπ.αρ. 33/15 µελέτη Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος  
           Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Αργοστολίου. 
        2) Η υπ.αρ. 271/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
            Κεφαλλονιάς περί έγκρισης της µελέτης.        
    Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 01-12-15 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Ελειού- Πρόννων¨¨ 
     

                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                             ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ –ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ Ε. 

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 

-Η από 01-12-15 εισήγηση της ∆.Τ.Υ 

-Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης                         

 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών και Όρων ∆ηµοπράτησης για την ¨¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού 
∆ικτύου ∆.Ε Ελειού – Πρόννων¨ 
                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                     ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
   Με την υπ.αρ. 271/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, παρελήφθη η µελέτη υπ.αρ. 33/15 της ανωτέρω 
προµήθειας, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας, που αφορά την προµήθεια 
   H µελέτη της  ανωτέρας προµήθειας αφορά  την  προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 235 µ3  καθώς και 
την προµήθεια δοµικού πλέγµατος,Β500C, ποσότητας 3.375 Κg για  την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Ελειού-Πρόνων. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία 
του οδικού δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που 
έπληξαν το νησί µας). 
  Οι ποσότητες της παρούσης προµήθειας θα παραδίδονται τµηµατικά από ιδιωτικές µονάδες παραγωγής και θα 
ενσωµατώνονται σε έργα και εργασίες που θα προκύπτουν σε διάφορα σηµεία στα όρια της ∆.Ε Ελειού-Πρόννων. 
  Οι εργασίες διάστρωσης συµπύκνωσης και τοποθέτησης του υλικού, θα γίνεται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
∆ήµου µε την επίβλεψη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ τα υλικά θα καλύπτονται µε τα ισχύοντα πιστοποιητικά, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
  Η αξία της προµήθειας  είναι προϋπολογισµού 25,000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από Σ.Α.Τ.Α  και είναι ενταγµένη µε κωδικό 
30.6662.08 στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015. 



   H προµήθεια δύναται να εκτελεσθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, άρθρο 2. Παρ.12,του  Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α,άρθρο 2 παρ.7, του άρθρου 3 παρ.10 
και του άρθρου 23   παρ.4,5,6 της υπ.αρ. 11389/1993 Υπ.Απ. (ΦΕΚ 185/τ.Β), την Π 1/3305/03-11-2010  Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του   Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α. 
 
                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 
Την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου 
∆.Ε Ελειού-Πρόννων¨¨ προϋπολογισµού 25.000,00 ευρώ. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

                                       ΤΜΗΜΑΤΟΣ                      ∆/ΝΣΗΣ 

Χ.ΡΟΥΧΩΤΑΣ              Α.ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ         Ε.ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

 

 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης ∆ηµάρχου  της  προµήθειας µε 
τίτλο «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Ελειού –Προννων» η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 01-12-15  

Νοµός Κεφαλληνία 

∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Γραφείο ∆ηµάρχου  

Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 7  

T.Κ : 28100 Αργοστόλι  

Τηλ: 26710-22933 

Φαξ: 26710-28515 

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ιακηρύσσει 

δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για 
την ¨Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Λειβαθούς¨, προϋπολογισµού 25.000,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α σύµφωνα µε την υπ. αρ. 33/2015 µελέτη της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια σκυροδέµατος του τύπου C16/20 ποσότητας 235 µ3 καθώς και η προµήθεια 
δοµικού πλέγµατος,Β500C-Τύπου Τ131, ποσότητας 3.375 Κg και αφορούν την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της ∆.Ε 
Ελειού-Πρόννων. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σηµεία του 
οδικού δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισµών που έπληξαν το 
νησί µας). Λοιπές λεπτοµέρειες περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Άρθρο 2Ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 



Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις 

1. Του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 

2.ΤηνΠ1/3305/03.11.2010 Aπόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-
2010 τ.Β) 

3.Του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18 τεύχος Α΄) 

4. Την υπ΄αριθ. 267/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη, και ο καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης της σχετικής προµήθειας. 

5. Η υπ.αρ.--------- Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τις οποίες εγκρίθηκε η αποδέσµευση 
πίστωσης ύψους 30.000,00€ εις βάρος του Κ.Α 30.6662.04 για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 

6.Την υπ΄αριθ- 58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

7.Του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

8.Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

9.Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση 
(ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου 
αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

10.Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

11.Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» 

12.Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» 

13.Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» 

14.Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 

15.Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες ΟΤΑ, όταν αυτές δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε το ν.2286/95 

16.Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων….στο 
διαδίκτυο<<Πρόγραµµα ∆ιάυγεια>> και άλλες διατάξεις. 

17. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/14) ¨Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ,οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις¨ 

18. Της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 για την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β ΤΟΥ 
ΝΌΜΟΥ 4281/2014, αρχίζει από την 31η ∆εκεµβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στις επιµέρους διατάξεις του. 

Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές-Προµηθευοµένων Υλικών 

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια α) σκυροδέµατος του τύπου C 16/20 και β) δοµικού πλέγµατος Β500c –Tύπου Τ131 
µετά της µεταφοράς επί τόπου των έργων σύµφωνα µε της ανάγκες του ∆ήµου. Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η 
τιµολόγηση µε σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς). 

Τα υπό προµήθεια είδη θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: 

α) Για τα αδρανή του σκυροδέµατος ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 :2002 ( ΚΥΑ 5328/122/ ΦΕΚ386Β/20-3-2007), για την 
παραγωγή και µεταφορά του σκυροδέµατος ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00 που εγκρίθηκε 



µαζί µε 440 (ΕΤΕΠ) µε την υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/ ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 Υπουργική Απόφαση και γενικώς εφαρµόζεται ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ). 

Τα αδρανή υλικά που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα πρέπει να διαθέτουν σήµανση CE και θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις που προδιαγράφονται στους ελληνικούς κανονισµούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να 
διαθέτουν αµελητέα πλαστικότητα.Η σήµανση CE τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση του σχετικού πιστοποιητικού και πρέπει 
να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού αλλά και καθ. όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. 
Η µεταφορά του έτοιµου σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέσα του προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό 
στο τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και 
φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

β) Το δοµικό πλέγµα B500C-Tύπου Τ131 σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα Ελληνικά πρότυπα. 

Η µεταφορά του ∆οµικού Πλέγµατος θα γίνεται µε µέσα του προµηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να µεταφέρουν το υλικό στο 
τόπο που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ . και 
φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των υλικών. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας  

των υπό προµήθεια ειδών σε πιστοποιηµένα εργαστήρια σε τακτά χρονικά  

διαστήµατα κατά την κρίση της, µε έξοδα του προµηθευτή. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται µερική η ολική χρηµατική περικοπή της 
προβληµατικής προµήθειας, µετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου. 

Η υπηρεσία δύναται µε κάθε παραλαβή πέραν του δελτίου αποστολής,  

να απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο η αν κρίνει σκόπιµο να αποστέλλει το φορτίο  

σε ουδέτερο ζυγό µε έξοδα του προµηθευτή. 

. Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρµογή του Π.∆ 334/1994 ,πρέπει ο προµηθευτής να προσκοµίσει το Πιστοποιητικό ΕΚ για 
τον έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης , την άδεια λειτουργίας του Λατοµείου 
αδρανών υλικών για το Σκυρόδεµα καθώς και το πιστοποιητικό σήµανσης CE των αδρανών υλικών του σκυροδέµατος. 

Άρθρο 4ο –Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος ηµέρα-------------- ,και ώρα------------κατά την οποία λήγει η προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την-------------- . 

 

Άρθρο 5ο –Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα (άρθρο 6 ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 6ο –∆ικαιούµενοι συµµετοχής-∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 

1.Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

α) όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες & Αλλοδαποί) 

β) όλα τα νοµικά πρόσωπα 

γ) συνεταιρισµοί 



υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

δ) ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις 

i) ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην Ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση του προσφερόµενου 
προϊόντος. 

ιι) Στην Ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής 
προσφοράς. 

ιιι) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα 
πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της προµήθειας, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγω, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν 
της ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από τη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση 
λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2.∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, τη σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού 
κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 

-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται : 

• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης κι ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους 
από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 

• Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 
χωρίς καµία επιφύλαξη. 

• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη τµηµατικά ή όπως 
διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς επί τόπου των έργων στα όρια της ∆.Ε Αργοστολίου. 

• Αποδεικτικό µη οφειλής στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
• Φορολογική Ενηµερότητα 
• Ασφαλιστική Ενηµερότητα, 

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

Λοιπά: 

Για ανώνυµες εταιρίες – συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει 
πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας – Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής, αυτού, 
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την 
προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 

(Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από 
άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 



Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίσταται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας τους. 

1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 

β) Αλλοδαποί: 

-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

δ) Συνεταιρισµοί: 

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό 
µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση 
εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 

6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφου 

Άρθρο 7ο –Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές 
µέχρι και τη ------------- και ώρα ------------ π.µ. 

2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής 
της προθεσµίας, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσµες προσφορές που υποβάλλονται 
ή περιέχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 8ο –Τρόπος σύνταξης προσφοράς. 



1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα 
φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α) Ο Τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ» 

µε κεφαλαία γράµµατα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ» 

γ) Ο αριθµός της απόφασης ∆ηµάρχου ------------------ 

δ) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ----------------- 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές , δεν γίνονται αποδεκτές. 

2.Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συµµετοχής.Τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 του παρόντος τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

3. Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και 
σφραγίζει αυτή. 

2. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο της 
επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν µέρος µόνο για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών του 

διαγωνισµού (ήτοι για το σύνολο των ζητουµένων ειδών για το ∆ήµο Κεφαλονιάς).  
5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας σε 
ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) € 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) 

€ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20 17.625,00  

∆ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Β500C-Τύπου 
Τ131 

2.700,00  
 

ΣΥΝΟΛΟ 20.325,00  407 



 

 

 

Άρθρο 9ο –Χρόνος ισχύος προσφορών. 

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτερο όριο 
για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 10ο –Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠΟΤΑ). 

          Άρθρο 11ο –Προσφερόµενη τιµή. 

1. Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του 
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. (άρθρο 16 ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 

Άρθρο 12ο –Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των προσφορών. 

1. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή 
ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η προσφορά 
κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις 
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει καθώς και του δείγµατος του προσφερόµενου 
είδους. 

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών που κρίθηκαν. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών και θα προχωρήσει στην τελική 
γνωµοδότηση. 

Η Επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη: 

Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε. 



-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή, για όµοιο 
ή παρεµφερές υλικό. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους όρους και τη 
διακήρυξη, και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή/επί του συνόλου .  

2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει τη γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε όλα τα πρακτικά του 
διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση του αποτελέσµατος βάση του άρθρου 23 παρ.6 ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 19-21 
ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 13ο –Ενστάσεις. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 14ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης. 

1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, τη ποσότητα και την τιµή. 

2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠΟΤΑ) 

3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 15ο –Κατάρτιση σύµβαση-Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας 
άνευ Φ.Π.Α. (άρθρα 25-26 ΕΚΠΟΤΑ) 

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον για 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή των προµηθειών ή οποία γίνεται µετά την παράδοση ολόκληρης 
της προµήθειας και µετά από χρονικό διάστηµα 6 µηνών από την τελευταία παράδοση ,ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση 
πιθανών ελαττωµάτων τα οποία δεν είχαν φανεί κατά την παραλαβή. 

Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 16ο –χρόνος-τόπος παράδοσης- έξοδα µεταφοράς & ασφάλισης των υλικών. 

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται έως ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο προµηθευτής που θα 
αναχθεί από την δηµοπρασία είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει τον ∆ήµο ανάλογα µε τις ανάγκες του, την απαραίτητη 
ποσότητα υλικών καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος παράδοσης της προµήθειας. 

O προµηθευτής οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα, µε συνεχή ροή, την ποσότητα έτοιµου σκυροδέµατος 
και δοµικού πλέγµατος, όποτε αυτές ζητούνται από την υπηρεσία, ώστε να µην παρακωλύεται η εκτέλεση των έργων, η 
συγκοινωνία κ.λ.π. 

Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδίδονται σε χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 10 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έγγραφης ή προφορικής ειδοποίησης της υπηρεσίας.  

Η ποσότητα θα παραδίδεται τµηµατικά η όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Κεφαλονιάς , επί τόπου των έργων και 
σύµφωνα µε τις έγγραφες η προφορικές εντολές της υπηρεσίας.Η εντολή θα δίδεται στον προµηθευτή στην διεύθυνση που θα 
αναγράφει µε δήλωσή του στην προσφορά του. 

Η δαπάνη , φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος ευθύνεται επίσης 
για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή. 



Άρθρο 17ο –Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των ειδών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που έχει συγκροτηθεί µε την 
αριθ.58/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπή. 

Άρθρο 18ο – Τρόπος πληρωµής. 

Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ή την τµηµατική παραλαβή των 
ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς , το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά.  

Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 19ο –Κρατήσεις 

Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Άρθρο 20ο–∆ιευκρινίσεις διακήρυξης- πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης. 

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν 
ανεπιφύλακτα. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Μελέτη-Προϋπολογισµός Προσφοράς-Τιµολόγιο Προσφοράς) από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφ/νιάς 1ος όροφος τηλ. 2671 360153 όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος:  κ. 
∆ιονύσιος Παγώνης  και για τεχνικές πληροφορίες τις ίδιες µέρες και ώρες ο αρµόδιος υπάλληλος κ. Χρήστος Ρουχωτάς  στο 
τηλέφωνο 26710 23389 .                               Άρθρο 21ο –∆ηµοσίευση- έξοδα δηµοσίευσης 

Η περίληψη της ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 

Άρθρο 22ο -Λοιπά 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95 και του Νόµου 3463/2006 όπως ισχύουν σήµερα. 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1-12-15                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ         :               ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει επειδή δεν προσδιορίζεται  το χρονικό διάστηµα και το που θα αξιοποιηθούν τα χρήµατα 
αυτά , να γίνει ένας ενιαίος διαγωνισµός µε µία  ενιαία µελέτη που να εµπεριέχει αναλυτικά ανά δηµοτική ενότητα  όλους  τους  
δρόµους  που χρειάζονται συντήρηση ,  να εγκριθούν όλα τα ποσά που είναι  αναγκαία   και ψηφίζει την πρότασή του . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος - Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tα    άρθρα     72  και 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  271/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου( καθορισµός τρόπου ανάθεσης) . 
3) το παραπάνω  σχέδιο κατάρτισης των όρων από την Τεχνική Υπηρεσία. 
4) την 1514/9-12-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει  τα  τεύχη    δηµοπράτησης όπως συντάχθηκαν και κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου της 
προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου ∆.Ε Ελειού –Πρόννων» 
προϋπολογισµού  25.000,00   € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 



2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  πρόχειρου διαγωνισµού και  µε   κριτήριο κατακύρωσης την 
συµφερότερη προσφορά  οι  οποίοι  πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα 
συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 

3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις    22 Ιανουαρίου 2016  ηµέρα Παρασκευή   και  µε  
ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών τις  11:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  

Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις 29-01-2016 στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  
ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών στις 11:00 π.µ  . 
4. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού    25.000,00  €         και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  Προϋπολογισµό  2015 
από τον Κ.Α 30. 6662.08   µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. Ε  ΕΛΕΙΟΥ - 
ΠΡΟΝΝΩΝ 

       5. Η περίληψη της  ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

     Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    391 / 2015                                                                        Α∆Α: ΒΧΘΕΩΕ5-4Ω8            
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου «∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης 
Γέφυρα –Λαχαναγορά» 
    
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
εισηγούµενη      το  7 ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : «Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου 
«∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα –Λαχαναγορά»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την  261  /7-08-2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  προσωρινός µειοδότης για την 
εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα –Λαχαναγορά»  η εταιρία  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε  η 
οποία  προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, σαράντα οκτώ και έξη εκατοστά επί τοις εκατό  
(43,07%) επί του προϋπολογισµού του έργου . 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ,  η Οικονοµική Επιτροπή µε το αριθ. πρωτ. 
44834/20-11-2015  έγγραφό της ζήτησε  από την προσωρινά ανάδοχο εταιρία  
 να  µας υποβάλει   τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως επακριβώς αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4.2  της διακήρυξης 
του εν λόγω  έργου  (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης µε την  149/18-06-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε  
Α∆Α: 7ΠΚ2ΩΕ5-∆ΨΙ .) 
Στην συνέχεια µε το υπ  αρίθ.πρωτ. 45918/27-11-2015  έγγραφο της η προσωρινά ανάδοχος εταιρεία  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε  απέστειλε τα ζητούµενα δικαιολογητικά τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία µε το αριθ. πρωτ. 46857/10-12-2015 έγγραφό της αναφέρει τα παρακάτω:  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ολοκληρώνοντας  η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   , την  αποδοχή  των παραπάνω 
προσκοµισθέντων  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών   του προσωρινού µειοδότη µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ »  
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας για το εν λόγω έργο  , 
προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης  . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς πιστεύουµε ότι αυτά τα χρήµατα θα έπρεπε να πάνε σε άλλους 
σκοπούς και άλλες προτεραιότητες, υπάρχει βέβαια θέµα µε την λαχαναγορά άλλα δεν είναι πρώτη προτεραιότητα ειδικά µετά 
τους σεισµούς και τις πληµµύρες έπρεπε να έχουν διατεθεί για υποδοµές όπως  υγεία –παιδεία –οδικό δίκτυο για τον λόγο 
αυτό δεν το ψηφίζουµε.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος - Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την   149/18-06-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  261  /7-08-2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου  
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε   
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Αποδέχεται τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε  »  επικαιροποιηµένα 
δικαιολογητικά   για την εκτέλεση  του έργου«∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα –Λαχαναγορά»  τα οποία τηρούν  τις 
προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και δεν έχουν εκλείψει οι 
προϋποθέσεις του συµµετοχής της  στον διαγωνισµό . 

2.,Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη µε την επωνυµία ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΣ Ε.∆.Ε  πριν την 
κοινοποίηση της  261/2014 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια εταιρεία , να κοινοποιηθούν   στην 
συνέχεια η 261 /2014   ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η παρούσα  , αποφάσεις  της Οικονοµικής 

Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε  »  και τέλος   να προσκληθεί η 
εταιρεία µε την επωνυµία  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε  »  για την υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  τον  Ν 3669/2008 

προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   392  / 2015                                                                        Α∆Α: 68ΑΤΩΕ5-2Κ8                                                                
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού  
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη   
 το 8 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας  
για την Αναβάθµιση φωτισµού  κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας» δίνει τον λόγο  
στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονυσίου Παγώνη ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 48446 / 17-12-2015 
διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση την Οικονοµική Επιτροπή το µε αριθµ . πρωτ. 47985 /14-12-2015  Πρακτικό 
της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού ΕΚΠΟΤΑ και την συνέχιση της διαδικασίας του εν λόγω 
διαγωνισµού , σύµφωνα µε την 350/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει  τα εξής:  
 «Η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς (Ν∆)µε αφορµή την διαδικασία παραλαβής των προσφορών για τον  διαγωνισµό του έργου: « Αναβάθµιση φωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας», έδειξε για άλλη µια φορά  το πραγµατικό της πρόσωπο που δεν είναι άλλο από 
αυτό που στηρίζει έµµεσα είτε άµεσα συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα σε βάρος του λαού και των δηµοτών.  



Η διαφορά είναι ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση ωφεληθήκαν σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος και των δηµοτών, επιχειρηµατικά συµφέροντα 
που έχουν άµεση σχέση µε εταιρεία που εκπροσωπείται από ειδικό συνεργάτη του ∆ηµάρχου. 
 Πιο συγκεκριµένα η ∆ηµοτική Αρχή έδωσε συνέχεια στην υλοποίηση του παραπάνω διαγωνισµού αξίας 69.388,85 ευρώ , χωρίς να φέρει στην 
Οικονοµική Επιτροπή την απόφαση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ (αρµόδια για τις προµήθειες) για τις δυο ενστάσεις που είχαν υποβληθεί από δυο άλλες 
εταιρείες κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού και χωρίς η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει επί αυτών (απαραίτητη προϋπόθεση που 
ορίζει ο νόµος).  
Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι αυτή η στάση της ∆. Αρχής που δεν είναι η µοναδική τέτοιου είδους, αποκαλύπτει µε τον πιο κραυγαλέο τρόπο ότι η 
διαπλοκή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αντιλαϊκή πολιτική και την διαχείριση της, και αποτελεί ένα από τα πιο φερέγγυα «εργαλεία» και µέσον 
για την υλοποίησή της σε όλες τις βαθµίδες από την ΕΕ τις κυβερνήσεις την τοπική διοίκηση κλπ. «Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δύο…το σύστηµα». 
  Καλούµε τον λαό να βγάλει τα συµπεράσµατα του. Να αντιδράσει σθεναρά σε τέτοια φαινόµενα που τελικά έχουν αποδέκτη τον ίδιο αφού του 
φορτώνουν καθηµερινά νέα βάρη και βάσανα. ∆εν είναι βεβαίως  τόσο τα φυσικά πρόσωπα που εµπλέκονται  και που φέρουν τις ευθύνες τους και 
θέλουν αλλαγή, όσο το ίδιο το σύστηµα που δίνει την δυνατότητα να αναπαράγονται τέτοια φαινόµενα που πάντα βρίσκονται σε αντίθεση µε την 
ανάγκη κάλυψης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, που σφαγιάζονται στο όνοµα της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. 
Καµιά αυταπάτη, καµιά αναµονή µόνο µε τον αγώνα και την οργάνωση του λαού σε όλα τα µέτωπα µπορεί να ανατραπεί αυτή η πολιτική».Με αυτή 
την τοποθέτηση εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις επί της ουσίας και όχι επί του τύπου για να µπορέσει πραγµατικά ο ∆ήµος 
να έχει κέρδος. 

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

Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το µε αριθ. Πρωτ. 47985/14-12-2015  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
3)την    224 /29-10-2015 απόφαση ∆. Σ  (έγκριση µελέτης) 
4) την  350/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
5) την 367/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει ως έχει το µε αριθ. πρωτ. 47985 /14-12-2015  Πρακτικό   της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την σύνταξη του αναλυτικού 
πίνακα   βαθµολόγησης και την συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς  της ενδιαφερόµενης εταιρείας DASTERI 
SYSTEMS A.E. 
2. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ  για την συνέχιση της διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισµού , σύµφωνα µε την 
350/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    393 / 2015                                                                           Α∆Α: 61Ω4ΩΕ5-1Χ2                  
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού  
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη   
 το 9 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας  
για την Αναβάθµιση φωτισµού  κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας» δίνει τον λόγο  
στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονυσίου Παγώνη ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ 48446/ 17-12-2015 
διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση την Οικονοµική Επιτροπή το µε αριθµ . πρωτ. 48139/15-12-2015  Πρακτικό 
της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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



Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού ΕΚΠΟΤΑ  και την ανάδειξη ως µειοδότη  την εταιρεία  DASTERI 
SYSTEMS A.E  η οποία προσέφερε έκπτωση 6,7931% επί του προϋπολογισµού της µελέτης  δηλαδή  52.565,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α και 64.645,95 € µε Φ.Π.Α . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει  τα εξής:  
 «Η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς (Ν∆)µε αφορµή την διαδικασία παραλαβής των προσφορών για τον  διαγωνισµό του έργου: « Αναβάθµιση φωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας», έδειξε για άλλη µια φορά  το πραγµατικό της πρόσωπο που δεν είναι άλλο από 
αυτό που στηρίζει έµµεσα είτε άµεσα συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα σε βάρος του λαού και των δηµοτών.  
Η διαφορά είναι ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση ωφεληθήκαν σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος και των δηµοτών, επιχειρηµατικά συµφέροντα 
που έχουν άµεση σχέση µε εταιρεία που εκπροσωπείται από ειδικό συνεργάτη του ∆ηµάρχου. 
 Πιο συγκεκριµένα η ∆ηµοτική Αρχή έδωσε συνέχεια στην υλοποίηση του παραπάνω διαγωνισµού αξίας 69.388,85 ευρώ , χωρίς να φέρει στην 
Οικονοµική Επιτροπή την απόφαση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ (αρµόδια για τις προµήθειες) για τις δυο ενστάσεις που είχαν υποβληθεί από δυο άλλες 
εταιρείες κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού και χωρίς η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει επί αυτών (απαραίτητη προϋπόθεση που 
ορίζει ο νόµος).  
Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι αυτή η στάση της ∆. Αρχής που δεν είναι η µοναδική τέτοιου είδους, αποκαλύπτει µε τον πιο κραυγαλέο τρόπο ότι η 
διαπλοκή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αντιλαϊκή πολιτική και την διαχείριση της, και αποτελεί ένα από τα πιο φερέγγυα «εργαλεία» και µέσον 
για την υλοποίησή της σε όλες τις βαθµίδες από την ΕΕ τις κυβερνήσεις την τοπική διοίκηση κλπ. «Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δύο…το σύστηµα». 
  Καλούµε τον λαό να βγάλει τα συµπεράσµατα του. Να αντιδράσει σθεναρά σε τέτοια φαινόµενα που τελικά έχουν αποδέκτη τον ίδιο αφού του 
φορτώνουν καθηµερινά νέα βάρη και βάσανα. ∆εν είναι βεβαίως  τόσο τα φυσικά πρόσωπα που εµπλέκονται  και που φέρουν τις ευθύνες τους και 
θέλουν αλλαγή, όσο το ίδιο το σύστηµα που δίνει την δυνατότητα να αναπαράγονται τέτοια φαινόµενα που πάντα βρίσκονται σε αντίθεση µε την 
ανάγκη κάλυψης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, που σφαγιάζονται στο όνοµα της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. 
Καµιά αυταπάτη, καµιά αναµονή µόνο µε τον αγώνα και την οργάνωση του λαού σε όλα τα µέτωπα µπορεί να ανατραπεί αυτή η πολιτική».Με αυτή 
την τοποθέτηση εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις επί της ουσίας και όχι επί του τύπου για να µπορέσει πραγµατικά ο ∆ήµος 
να έχει κέρδος. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος - Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το µε αριθ. Πρωτ. 48139/15-12-2015  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
3)την    224 /29-10-2015 απόφαση ∆. Σ  (έγκριση µελέτης) 
4) την  350/11-11-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
5) την 367/26-11-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
6) την 392/ 2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει ως έχει το µε αριθ. πρωτ.48139 /15-12-2015  Πρακτικό   της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  της προµήθειας  
για την Αναβάθµιση φωτισµού  κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας» . 
2. Ανακηρύττει µειοδότη της προµήθειας  για την Αναβάθµιση φωτισµού  κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας» . 
 την εταιρεία  DASTERI SYSTEMS A.E  η οποία προσέφερε έκπτωση 6,7931% επί του προϋπολογισµού της µελέτης  δηλαδή  
52.565,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 64.645,95 € µε Φ.Π.Α . 
3. Μετά την έγκριση της παρούσας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ο 

παραπάνω προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     394  / 2015                                                                 Α∆Α: 76 Ε2ΩΕ5-2ΒΒ 
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου και συµβολαιογράφου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 10 ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός συµβολαιογράφου - δικηγόρου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  Το 
παραπάνω θέµα συζητήθηκε ως κατεπείγον εκτός της ηµερήσιας διάταξης στην 29 η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής τις 30-10-2015 
και εγκρίθηκε µε την 343/ 2015 απόφασή της. 
Με την 22376/2149/4-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 
ακυρώθηκε η παραπάνω 343/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής γιατί ενώ  η  συζήτηση του θέµατος αποφασίστηκε  µε την 
απαιτούµενη  πλειοψηφία µετά την συζήτηση του θέµατος  κατά την ψηφοφορία για το αποφασιστικό δεν συγκέντρωσε τους πέντε 
απαιτούµενους ψήφους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν 3852/2010  και τίθεται εκ νέου για συζήτηση. 
 Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ.  42013/27 -10-2015 εισήγηση της  Προϊσταµένης της Νοµικής 
Υπηρεσίας δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου  ,  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
Την 1η  ∆εκεµβρίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί στον Άρειο Πάγο η από 16-12-2014 (αρ.κατ.73/2014) αίτηση αναίρεσης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ  Παναγιώτη Αγγελάτου και Γερασίµου Σκλαβουνάκη και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 381/2014 απόφασης 
του Τριµελούς Εφετείου Πατρών για την άσκηση της οποίας η Οικονοµική Επιτροπή είχε λάβει την µε αριθ. 531/2014 
απόφαση της. 
 Η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο γίνεται είτε µε παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου στο  
ακροατήριο είτε µε την κατάθεση δηλώσεως του άρθρου 242 ΚΠολ∆ικ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο αρµόδιο τµήµα 
του Αρείου Πάγου, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της συζητήσεως ηµέρα. Σε περίπτωση που κατατίθεται δήλωση, 
απαιτείται και η προσκόµιση ειδικού συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου, µε το οποίο διορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος ο 
υπογράφων τη δήλωση. 



Κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία της 10ης Μαρτίου 2016 ενώπιον του Αρείου Πάγου για την συζήτηση  της αίτησης αναίρεσης ο 
∆ήµος Κεφαλλονιάς θα παρασταθεί µε την κατά νόµο προβλεπόµενη δήλωση. Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η 
Οικονοµική Επιτροπή: 
α) Να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία  πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου προκειµένου να 
παραστεί µε δήλωση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιµο  της  10 Μαρτίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο για τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 59/2014 αίτησης αναίρεσης και β) Να ορίσει συµβολαιογράφο προκειµένου να 
συντάξει ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο που θα συνοδεύει την κατ’ άρθρο 242 ΚΠολ∆ικ  δήλωση της πληρεξούσιας 
δικηγόρου Νίκης Χριστοφοράτου, για την παράσταση της κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.    
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς ψηφίζουµε ΚΑΤΑ όσον αφορά τον ορισµό του συµβολαιογράφου και 
δικηγόρου και επισηµαίνουµε την  συνεχιζόµενη τακτική της ∆ηµοτικής Αρχής που καλυπτόµενη πίσω από την νοµιµότητα  ότι 
δηλαδή είναι µία διαδικασία που δεν µπορεί να αποφύγει προσφεύγοντας σε όλα τα  ένδικα µέσα  µέχρι τον Άρειο Πάγο 
,συµβάλει στην αύξηση του κόστους από πλευράς του ∆ήµου έάν υπολογίσουµε τις προσφυγές που έχουν κάνει από το 
πρωτοβάθµιο µέχρι τον Άρειο Πάγο. Εµείς προτείνουµε να µην συνεχιστεί αυτή η διαδικασία αλλά οι συγκεκριµένοι 
υπάλληλοι να µπουν στις θέσεις τους και να τους καταβληθούν τα δεδουλευµένα έτσι όπως τα έχουν επιβάλει όλα τα 
προηγούµενα δικαστήρια και µε αυτό το σκεπτικό καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Ανουσάκης Νικόλαος και  Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                           
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια  δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλληνίας κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου προκειµένου να παραστεί µε δήλωση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιµο  της  10 Μαρτίου 
2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο για τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 59/2014 αίτησης αναίρεσης 

2. Ορίζει την συµβολαιογράφο κ. Άννα Κεκάτου  προκειµένου να συντάξει  ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο που 
θα συνοδεύει την κατ’ άρθρο 242 ΚΠολ∆ικ  δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου Νίκης Χριστοφοράτου, για την 
παράσταση της κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.    

3. Η αµοιβή της ανωτέρω συµβολαιογράφου  θα προσδιοριστεί  σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   395   / 2015                                                                    Α∆Α: 6Β2ΚΩΕ5-ΖΩΝ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων για την ακύρωση της µε αριθµό 30299/16-09-2015 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 11 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας  διάταξης: «Άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων για την ακύρωση της µε αριθµό 30299/16-09-2015 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  Το παραπάνω θέµα 
συζητήθηκε στην 30 η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής τις 11-11-2015 ως κατεπείγον εκτός ηµερησίας διάταξης και εγκρίθηκε µε την 
348/ 2015 απόφασή της. 
Με την 22993/2206/4-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 
ακυρώθηκε η παραπάνω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής γιατί ενώ  η συζήτηση του θέµατος αποφασίστηκε  µε την απαιτούµενη  
πλειοψηφία,  µετά την συζήτηση του θέµατος  κατά την ψηφοφορία για το αποφασιστικό δεν συγκέντρωσε τους πέντε απαιτούµενους ψήφους 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν 3852/2010 και τίθεται εκ νέου για συζήτηση . 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  την µε αρίθ. πρωτ. 43136 / 6-11-2015 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου  ,  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
  Την 04.08.2015 γνωστοποιήθηκε στον ∆ήµο µας η µε αριθµό 13866/1367/03.08.2015 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου µε την οποία αποφασίστηκε ο 
ορισµός του ∆ήµου µας, ο οποίος αποτελεί τον δήµο της έδρα του Νοµού Κεφαλληνίας, όπως παράσχει την απαιτούµενη 
διοικητική υποστήριξη στο όµορο ∆ήµο Ιθάκης εντός του ίδιου νοµού, κυρίως ως προς το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό, ώστε 
να λειτουργεί απρόσκοπτα το Πολεοδοµικό Γραφείου του ∆ήµου Ιθάκης, λόγω έλλειψης προσωπικού, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2 και 3 του ν. 3852/2010. 
Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας σύµφωνα µε την µε αριθ. 295/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής άσκησε 
για τους αναφερόµενους σε αυτή λόγους ιεραρχική προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε µε την µε αριθ. 30299/16-09-2015 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση ακύρωσης 
στο Συµβούλιο της Επικρατείς εντός 60 ηµερών από την κοινοποίησή της.  
 Επειδή η ως άνω απόφαση δεν έχει εξετάσει την αντικειµενική αδυναµία του ∆ήµου µας ως προς τη δυνατότητα  
παροχή της διοικητικής υποστήριξης συντρέχουν λόγοι για την άσκηση κατά αυτής της εκ του νόµου προβλεπόµενης αίτησης 
θεραπείας για την επανεξέταση της υπόθεσης απευθυνόµενης στον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
και παράλληλα αίτησης ακύρωσης αυτής απευθυνόµενη στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα προτείνεται η άσκηση 
αίτησης αναστολής σε περίπτωση µη ευδοκίµησης της αίτησης θεραπείας. Επειδή η άσκηση αυτής απαιτεί εξειδικευµένες 
γνώσεις και εµπειρία στο χειρισµό ανάλογων υποθέσεων καθώς και ικανότητα παράστασης στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
προτείνεται ο ορισµός εξειδικευµένου δικηγόρου για το χειρισµό αυτής. Ο ίδιος δικηγόρος σε περίπτωση µη ευδοκίµησης της 
αίτησης θεραπείας θα προβεί σε κατάθεσης αίτησης αναστολής της εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης. 
 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ΄και ιε΄, είναι αρµόδια για τη λήψη 
απόφασης σχετικά µε την άσκηση προσφυγών και πρόσληψης δικηγόρου, παρακαλείται όπως αποφασίσει: α) για την 



άσκηση από τον ∆ήµο µας αίτησης θεραπείας κατά της µε αριθµό 30299/2015 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και εξουσιοδοτήσει σχετικά το ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς, β) για την άσκηση αίτησης ακύρωσης 
απευθυνόµενης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της παραπάνω απόφασης και στην περίπτωση µη ευδοκίµησης της 
αίτησης θεραπείας την άσκηση αίτησης για την αναστολή εκτέλεσης αυτής και γ) για τον ορισµό δικηγόρου µε εξειδικευµένη 
γνώση και εµπειρία ως προς το χειρισµό των εν λόγω υποθέσεων που αφορούν την κατάθεση και συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης και επικουρικά και εφόσον χρειαστεί της αίτησης αναστολής. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  :  
Η Πρόεδρος προτείνει να οριστεί η δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –Ν ΧΛΕΠΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η οποία διαθέτει  εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία ως προς το χειρισµό των υποθέσεων που αφορούν την 
κατάθεση και συζήτηση της αίτησης ακύρωσης και επικουρικά και εφόσον χρειαστεί της αίτησης αναστολής καθώς επίσης 
διαθέτει  και την ικανότητα παράστασης στο Συµβούλιο της Επικρατείας , επιπροσθέτως προτείνει η  αµοιβή της παραπάνω 
εταιρίας να καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είναι ένα ζήτηµα το οποίο έχει ξαναρθεί στην Οικονοµική Επιτροπή και έχει 
απασχολήσει και τον τύπο και το γειτονικό νησί της Ιθάκης. Για µας αυτό   είναι υπεκφυγή ,δηλαδή να έχετε καταργήσει στον 
Ο. Ε Υ του ∆ήµου το 30% των  οργανικών  θέσεων   εδώ και τρία χρόνια και πιθανόν να καταργηθούν κι άλλες , να µην 
διεκδικείτε την στελέχωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου µε µόνιµο προσωπικό αλλά να αποδέχεστε τα πεντάµηνα τα δίµηνα και 
τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας και µάλιστα  σε µια υπηρεσία που χρειάζεται επιστηµονικό προσωπικό µε εµπειρία 
και εξειδίκευση που µόλις µάθει το αντικείµενο και προσαρµοστεί ο υπάλληλος  λήγει η σύµβασή του και φεύγει  .  Το ζήτηµα 
της πολεοδοµίας είναι µια βασική λειτουργία   µιας περιοχής – ενός ∆ήµου και πρέπει να το υποστηρίξουµε µε ότι προσωπικό 
έχουµε , δεν µπορεί δηλαδή  κάποιος κάτοικος της Ιθάκης που θέλει  µια οικοδοµική άδεια ή  µια τροποποίηση της,  να τρέχει 
στην Κεφαλλονιά ή  την Πάτρα. Είναι ένα κοινωνικό πρόβληµα που  πρέπει να το λύσουµε , η θέση µας είναι ότι πρέπει να 
υποστηρίξουµε  διοικητικά την λειτουργία του γραφείου πολεοδοµίας σε ένα χρονικό πλαίσιο που µπορούµε να το 
συζητήσουµε µε τον ∆ήµο της Ιθάκης προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι . Αυτή είναι η θέση µας και ψηφίζουµε ΚΑΤΑ  
της άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή διευκρινίζει ότι όλες οι ενέργειες που γίνονται , γίνονται σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Ιθάκης και µε  στόχο να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τον ∆ήµο , γιατί µε το να πηγαίνει στην 
πολεοδοµία της Ιθάκης µια φορά  την εβδοµάδα ένας υπάλληλος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για διοικητική υποστήριξη δεν θα 
λύσει το πρόβληµα γιατί έτσι δεν  να γίνεται σωστή παροχή υπηρεσιών  για την εξυπηρέτηση των  κατοίκων της Ιθάκης. 
Την εισήγηση όπως διαµορφώθηκε µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   
Ανουσάκης Νικόλαος και  Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                            
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου 
3) την εισήγηση της Προέδρου  . 
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την άσκηση από τον ∆ήµο µας αίτησης θεραπείας κατά της µε αριθµό 30299/2015 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης  εξουσιοδοτώντας   το ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς για την υπογραφή  και 
κατάθεση αυτής. 

2. την άσκηση αίτησης ακύρωσης απευθυνόµενης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της παραπάνω απόφασης 
και στην περίπτωση µη ευδοκίµησης της αίτησης θεραπείας την άσκηση αίτησης για την αναστολή εκτέλεσης 
αυτής. 

3. Ορίζει την δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –Ν ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 
(Πατριάρχου Ιωακείµ 30-32 , 10675 Αθήνα –Κολωνάκι ) µε ΑΜ  ∆ΣΑ 80036 και µε Α.Φ.Μ 999803405- ∆.Ο.Υ Ι 
Αθηνών , η οποία διαθέτει την ικανότητα παράστασης στο Συµβούλιο της Επικρατείας και την  εξειδικευµένη 
γνώση και εµπειρία ως προς το χειρισµό των εν λόγω υποθέσεων που αφορούν την κατάθεση και συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης και επικουρικά και εφόσον χρειαστεί της αίτησης αναστολής. 

4. Η αµοιβή της παραπάνω εταιρίας θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο οποίο θα 
κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   396  / 2015                                                                Α∆Α: 6ΘΞΚΩΕ5-ΛΤΟ 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της   377/10-12-2015 απόφαση σχετικά µε την έγκριση της 1049/8-11-2015 απόφασης ∆ηµάρχου για 
την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αίτησης αναστολής άρθρου 933 του ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου 
και δικαστικού επιµελητή  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 12 
ο θέµα  προς συζήτηση ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της 377/10-12-2015 απόφαση σχετικά µε την  έγκριση της 1049/8-
11-2015 απόφασης ∆ηµάρχου για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αίτησης αναστολής άρθρου 933 του 
ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή .» αναφέρει τα παρακάτω:  
 
Στην 33η συνεδρίασή της  Οικονοµικής Επιτροπής τις 10-12-2015,  συζητήθηκε ως κατεπείγον εκτός της ηµερήσιας διάταξης 
το θέµα «Έγκριση της 1049/8-11-2015 απόφασης ∆ηµάρχου για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αίτησης 
αναστολής άρθρου 933 του ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή»  για το οποίο σύµφωνα µε την 377/2015 
απόφαση της  κατά πλειοψηφία µε  4 ψήφους υπέρ και   1 κατά , ενέκρινε τα παρακάτω:  



 
Την  1049/8-12-2015 απόφαση ∆ηµάρχου  για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αίτησης αναστολής 
άρθρου 933 του ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή και αναλυτικά:  
1) την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου του 

Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 κατασχετηρίου 
εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισµού» ως τρίτης, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης,  

2)  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής, από τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου του Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής 
εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας 
µε την επωνυµία «∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού» ως τρίτης καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την 
εκτέλεση πράξης, 

3)  ∆ίνει  εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια όπως 
ασκήσει τα ως άνω ένδικα βοηθήµατα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  

4) ∆ίνει  την εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια όπως 
παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της 
προσωρινής διαταγής, 

5)   Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Μανώλη Καλαιτζή για την επίδοση των ως άνω 
ένδικων βοηθηµάτων της ανακοπής και της αίτησης αναστολής στον κ. Σταύρο Καρούσο. 

6)  Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
7) Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 
Επειδή ενώ  η  συζήτηση του θέµατος λήφθηκε µε την απαιτούµενη  πλειοψηφία µετά την συζήτηση του θέµατος  και κατά την 
ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τους πέντε απαιτούµενους ψήφους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν 3852/2010 και θα 
ακυρωθεί για τον λόγο αυτό  ζητείται η ανάκληση της . 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την ίδια τοποθέτηση  που κατέθεσε  και στην 374/2015 σχετική απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  Επειδή έχει ξαναέλθει αυτό το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή και 
αφορά υπόθεση από το 2008 δηλαδή την έκδοση δύο τόµων του Συνεδρίου Μαρίνου Αντύπα , ο άνθρωπος αυτός ένας 
βιοπαλαιστής που κάνει αυτές τις δουλειές δεν έχει πληρωθεί . Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε να τον έχει πληρώσει 
εφόσον υπάρχουν τα τιµολόγια και οι τόµοι των Πρακτικών είναι τυπωµένοι. Εµείς είµαστε ΚΑΤΑ της εισήγησης να 
συνεχιστούν τα ένδικα µέσα  , προτείνουµε να πληρωθεί άµεσα η οφειλή και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Ανουσάκης Νικόλαος και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν 3852/2010 και 
3)  Την  377/2015 απόφαση της  
    Την  εισήγηση της Προέδρου: . 
                      
                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ανακαλέι την 377/2015 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής διότι αντίκειται στις διατάξεις του  
άρθρου 75 παρ. 3 του Ν 3852/2010. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    397 / 2015                                                                         Α∆Α: 7ΑΥ6ΩΕ5-5ΚΑ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 1049/8-11-2015 απόφασης ∆ηµάρχου για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, 
αίτησης αναστολής άρθρου 933 του ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη το 13ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: 
«Έγκριση της 1049/8-11-2015 απόφασης ∆ηµάρχου για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αίτησης αναστολής άρθρου 933 
του ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθ. πρωτ.  47000/8-12-2015 
εν λόγω  απόφαση του κ.  ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αργοστόλι  08/12/2015 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                            Αριθµ. Πρωτ.: 47000 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                             Αριθµ. Απόφασης: 1049 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7  
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 



e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
 
1)Το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.3852/2010, 
2) Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιβ) του ν.3852/2010, 
3) Το από 23.11.2015 κατασχετήριο έγγραφο του Σταύρου Καρούσου  
4) Την µε αριθ. πρωτ. : 46991/8-12-2015 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 
α) Εγκρίνουµε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου 
του Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 κατασχετηρίου 
εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού» ως τρίτης, 
καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης, β) Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης 
αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής, από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου του 
Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 κατασχετηρίου εγγράφου, 
µε κατάσχεση εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού» ως τρίτης καθώς και 
κάθε άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης, γ) ∆ίνουµε την εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 
29505)  κ.Νατάσσα Τσατραφύλλια όπως ασκήσει τα ως άνω ένδικα βοηθήµατα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δ) 
∆ίνουµε την εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια όπως παραστεί 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής, 
ε) Ορίζουµε τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Μανώλη Καλαιτζή για την επίδοση των ως άνω ένδικων 
βοηθηµάτων της ανακοπής και της αίτησης αναστολής στον κ. Σταύρο Καρούσο. 
 Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην  Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 58 
του ν. 3852/2010. 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  
 

Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την ίδια τοποθέτηση  που κατέθεσε  και στην 374/2015 σχετική απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  Επειδή έχει ξαναέλθει αυτό το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή και 
αφορά υπόθεση από το 2008 δηλαδή την έκδοση δύο τόµων του Συνεδρίου Μαρίνου Αντύπα , ο άνθρωπος αυτός ένας 
βιοπαλαιστής που κάνει αυτές τις δουλειές δεν έχει πληρωθεί . Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε να τον έχει πληρώσει 
εφόσον υπάρχουν τα τιµολόγια και οι τόµοι των Πρακτικών είναι τυπωµένοι. Εµείς είµαστε ΚΑΤΑ της εισήγησης να 
συνεχιστούν τα ένδικα µέσα  , προτείνουµε να πληρωθεί άµεσα η οφειλή και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Ανουσάκης Νικόλαος και  Κωνσταντάκης Άγγελος 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  1049/8-12-2015 απόφαση ∆ηµάρχου  . 
 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  1049/8-12-2015 απόφαση ∆ηµάρχου  για την άσκηση ανακοπής  κατά άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αίτησης 
αναστολής άρθρου 933 του ΚΠολ∆ , ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή και αναλυτικά:  
8) την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου του 

Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 κατασχετηρίου 
εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισµού» ως τρίτης, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την εκτέλεση πράξης,  

9)  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής, από τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου του Χριστοφόρου και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής 
εκτέλεσης, δυνάµει του από 23.11.2015 κατασχετηρίου εγγράφου, µε κατάσχεση εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας 
µε την επωνυµία «∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού» ως τρίτης καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς την 
εκτέλεση πράξης, 

10)  ∆ίνει  εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια όπως 
ασκήσει τα ως άνω ένδικα βοηθήµατα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  



11) ∆ίνει  την εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια όπως 
παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της 
προσωρινής διαταγής, 

12)   Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Μανώλη Καλαιτζή για την επίδοση των ως άνω 
ένδικων βοηθηµάτων της ανακοπής και της αίτησης αναστολής στον κ. Σταύρο Καρούσο. 

13)  Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
14) Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  398 / 2015                                                   Α∆Α: Β8ΑΦΩΕ5-ΕΜ∆ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    
το  14 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες πιστώσεις 
εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1542 11/12/2015 1.712,78 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.  70.6233.01 3.511,74 

1567 15/12/2015 1.400,00 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού 10.7135.03 1.372,44 

1568 16/12/2015 246,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια[ΣΤ.ΠΑΥΛΑΤΟΣ-Ν.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ- 
Ι.ΜΑΡΚΕΤΟΥ]<<ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ε∆Ε>> 00. 6073 1.307,45 

1570 16/12/2015 80,00 

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ∆ΗΜ. ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ 
ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 292/2015 
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΒΙΑΙΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10. 6662 2.195,63 

1571 16/12/2015 849,49 

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 292/2015 ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΒΙΑΙΗΣ 
ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜ. ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 00. 6111 688,03 

1572 16/12/2015 47.086,26 

13η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟ 
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ. 10.7336.02 238.522,79 

1573 16/12/2015 142,01 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ. 10. 6662 2.053,62 

1574 16/12/2015 800,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ. 20. 6262 6.740,03 

1575 16/12/2015 448,32 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ. 35.6262.01 901,79 

1576 16/12/2015 402,24 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ. 10.6654.01 6.632,75 

1577 16/12/2015 149,44 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ. 20. 6262 6.590,59 

1578 16/12/2015 1.163,92 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. 20.6682.03 2.827,05 

1579 16/12/2015 1.057,80 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
10. 
6261.06 2.873,95 

1580 16/12/2015 496,11 
Κτίριο Ναυτικού Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων ΣΑΤΑ[∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΦΠΑ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ] 30.7311.01 22.793,11 

1581 16/12/2015 184,50 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6614 2.106,28 

1582 16/12/2015 232,79 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10.6654.01 6.399,96 



1583 16/12/2015 220,16 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 30.7135.09 1.601,29 

1584 16/12/2015 45,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10.6654.01 6.354,96 

1585 16/12/2015 45,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6613 4.257,75 

1586 17/12/2015 889,29 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. 35.6262.01 12,50 

1587 17/12/2015 110,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. 20.6682.03 2.717,05 

1588 17/12/2015 492,98 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ. 20.6682.03 2.224,07 

1589 17/12/2015 150,06 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ. 10. 6262 7.092,74 

1590 17/12/2015 15.000,00 
Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για συντήρηση Οδικού δικτύου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΤΑ) _x000D_ 30.6262.08 0,00 

1591 17/12/2015 16,67 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ. 10. 6612 154,17 

1592 17/12/2015 64,01 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ. 10. 6611 53,89 

1593 17/12/2015 39,43 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ. 20. 6634 130,17 

1594 17/12/2015 72,27 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ. 35. 6634 2.846,97 

1595 17/12/2015 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ. 30. 6263 4.530,00 

1596 17/12/2015 516,60 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων 10.6261.01 2.221,17 

1597 17/12/2015 344,40 Απολυµάνσεις ∆ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 10.7331.16 3.737,60 

1598 17/12/2015 47,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 6.875,05 

1599 17/12/2015 288,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά 10.7134.00 808,84 

1600 17/12/2015 162,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 6.875,05 

1601 17/12/2015 384,99 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥΜΑΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 70. 6673 4.249,01 

1602 17/12/2015 29,99 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥΜΑΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 20.6682.03 2.194,08 

1603 17/12/2015 34,93 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥΜΑΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 10.6654.01 6.320,03 

1604 17/12/2015 50,04 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥΜΑΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 10. 6614 2.056,24 

1605 17/12/2015 72,00 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 00.6221.00 22,55 

1606 17/12/2015 31,12 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 20. 6634 99,05 

1607 17/12/2015 380,27 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 10.6654.01 5.909,80 

1608 17/12/2015 582,28 Προµήθεια πινακίδων σήµανσης και τροχαίας 30.7135.09 1.019,01 

1609 17/12/2015 1198,63 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 35. 6672 3801,37 

1610 17/12/2015 98,15 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 10. 6613 4.159,60 

1611 17/12/2015 17,52 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 10. 6612 136,65 

1612 17/12/2015 65,00 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 00. 6111 623,03 

1613 17/12/2015 29,96 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 10.6654.01 5.909,80 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις αναλήψεις υποχρεώσεων: 1568 από 1573 έως 1579 από 1581 
1589 και από 1591 έως 1595. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :Σοφία Γαρµπή –Λυκούδης Ιωάννης – Κωνσταντάκης Άγγελος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 



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

   3)την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   εγγεγραµµένων 
κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    399 / 2015                                                                                 Α∆Α: ΩΨ4ΗΩΕ5-ΦΤΦ 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της  346 /2015 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον χρόνο απόδοσης 
Λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου  Εντάλµατος Προπληρωµής . 
 
Η  Πρόεδρος  Α /  ∆ήµαρχος  ,κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  15 
ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης " Τροποποίηση της  346/2015 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον χρόνο απόδοσης 
λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου του Εντάλµατος Προπληρωµής.»έθεσε  υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 
48106/15-12-2015 ‘έγγραφο του   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: έγκριση Παράτασης Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής 
Σας ενηµερώνουµε ότι οι απαιτούµενες διαδικασίες για την εκτέλεση του αριθ. 623 Α/2015 ΧΕΠ Προπληρωµής,  που εκδόθηκε 
στο όνοµα του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Κων/νου Παγουλάτου σύµφωνα µε την αριθ. 346/2015α̟πόφαση της 
Οικ. Επιτροπής, κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν µόλις στις14/12/2015. 
Όπως γνωρίζετε η επιβολή περιοριστικών όρων(capital control) στις τραπεζικές συναλλαγές, δηµιουργεί καθυστερήσεις στην 
διεκπεραίωση τους. Το γεγονός αυτό (όπως εµφαίνεται  και από τα συνηµµένα έγγραφα)δεν επέτρεψε τo άµεσα άνοιγµα του 
απαραιτήτου τραπεζικού λογαριασµού @ς εκ τούτου είναι θεωρητικά και πρακτικά αδύνατο έως τις 31/12/2015 να έχει 
αποσταλεί από τη ∆Ε∆∆ΗΕ το Τ.Π.Υ. για την πληρωµή της επέκτασης ΦΟΠ στη ∆. Ε. Παλλικής στον Οικισµό Μονο̟πωλάτων. 
Η προσκόµιση του εν λόγω τιµολογίου είναι στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση λογαριασµού και την απαλλαγή του 
Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, αρχικά από την Οικονοµική Επιτροπή και στη συνέχεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νοµό Κεφαλληνίας. 
Για τους λόγους αυτούς ζητείται : 
α)η έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής (αριθµ. Χ.Ε.Π. 
623 Α/2015) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ.  Παγουλάτου Κων/νου που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 346/2015 
απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έως την 28/02/2016. 
Συνηµµένα: α)Καταθετήρια Ε.Τ.Ε. 
β)Αντίγραφο Κίνησης Τραπεζικού Λογαριασµού 
γ)αριθ. 44280/17-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Ταµείου 
δ)αριθ. 987/2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
ε)αριθ. 364/2015 Απόφαση της Οικ.  Επιτροπής                                                                                                           

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Ανουσάκης Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος και 
Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη της: 

• 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 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
την 346/2015 απόφασή της  
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  
 

                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Τροποποιεί το αποφασιστικό σκέλος της 346 / 30-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και διαµορφώνει   την  
παράγραφο   3 (τρία)  ως εξής : Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   28 η   Φεβρουαρίου 
2016  προκειµένου να   αποφευχθούν τα προβλήµατα που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της  Οικονοµικής 
Υπηρεσίας ως προς την πληρωµή των δαπανών για επεκτάση  Φ.Ο.Π στην  Τοπική Κοινότητα Μονοπωλάτων της ∆.Ε 
Παλικής. 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
                                                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      
                                                                           
  Σοφία Γαρµπή    
 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


