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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
                                                                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                

                                                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  35 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   4 η  ∆εκεµβρίου 2018 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  4  η  ∆εκεµβρίου    του έτους 2018, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα  
13:00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  33116/ 29-11-2018   έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι   (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                
2.  Kωνσταντάκης Άγγελος  (ΠΑΡΩΝ από 333 έως & 338/2018)                         ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                           
3.   Παπαδάτος Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ από 333 έως & 336/2018)                              Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                           
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                             
5.  Γκισγκίνης Νικόλαος   
6. Μιχαλάτος Θεόφιλος 
7.Παπαναστασάτος Γεράσιµος ( ΠΑΡΩΝ από 337 έως & 350/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                               

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  της συνεδρίασης ,εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 

«Άσκηση ένστασης κατά Πράξεων Επιβολής Πρόσθετου Τέλους και Πρόσθετης Επιβάρυνσης.»  
θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  32149/21-11-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής  
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου    η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

             Στις 14 Νοεµβρίου 2018 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. Μ. 293/2018 Πράξη 
Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης ποσού 17.683,60 ευρώ λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ΑΠ∆ και η 
µε αριθ. Α8/2018 Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους ποσού 31.188,18 ευρώ λόγω εκπρόθεσµης 
καταβολής εισφορών. Σύµφωνα µε το µε αριθ. πρωτ. 32004/2018 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών τα ανωτέρω αφορούν την καταβολή αναδροµικών ποσών του µηνιαίου επιδόµατος των 
176 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε τµηµατικά σε δικαιούχους δηµοτικούς υπαλλήλους κατόπιν έκδοσης 
δικαστικής απόφασης. Στο σύνολο των καθυστερούµενων αποδοχών που καταβλήθηκαν στους 
υπαλλήλους συµπεριλαµβάνονταν και τα ποσά των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία εκ 
παραδροµής δεν παρακρατήθηκαν για να αποδοθούν στον ασφαλιστικό φορέα.  
             Ωστόσο ο ∆ήµος, ως όφειλε, απέδωσε αυτές στο σύνολο τους στο τέλος του έτους 2017, 
αναζητώντας ταυτόχρονα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από τους υπαλλήλους το ποσό που τους 
αναλογεί.  
             Κατά των ως άνω Πράξεων χωρεί η υποβολή ένστασης ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής 
Επιτροπής εντός προθεσµίας  30 ηµερών από την κοινοποίηση των Πράξεων. 
            Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων καθώς και για την υποβολή 
προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 
            Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση 
ένστασης κατά της µε αριθ.  Μ. 293/2018 Π.Ε.Π.Ε.Ε και κατά της µε αριθ. Α8/2018  Π.Ε.Π.Τ., 
εξουσιοδοτώντας την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου για την 
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κατάθεση αυτής καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε οριστεί ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο.  
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Κωνσταντάκης Άγγελος -Μιχαλάτος 
Θεόφιλος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  32149/21-11-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας  . 
Την εισήγηση του Προέδρου: 
 
                                                               ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την άσκηση ένστασης κατά της µε αριθ.  Μ. 293/2018 Πράξη Επιβολής Πρόσθετης 
Επιβάρυνσης και κατά της µε αριθ. Α8/2018  Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους. 

2.  Εξουσιοδοτεί  την  επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου  κ. Νίκη Χριστοφοράτου  για την 
κατάθεση αυτής καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε οριστεί ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    334  / 2018                                                                            Α∆Α: 788ZΩΕ5-5ΤΥ 
ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης . 
 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη  της Νοµικής  
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης» ,θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  32539/26-11-2018 εισήγηση   
της  η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
Στις  15 Ιουνίου 2017 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η µε αριθ. 867/2014 προσφυγή 
της «Άλφα Τράπεζας  Α.Ε.», µε την οποία ζητούσε την τροποποίηση του από 10-9-1986 (ΦΕΚ 934∆/7-10-1986) 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος, περί αναθεώρησης του ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως Αργοστολίου ως προς τη 
ρύθµιση της χρήσης του υπ’ αριθ. 114Β ΟΤ, προκειµένου να χαρακτηρισθεί ο χώρος αυτός ενιαίος µε το ήδη 
δοµηµένο τµήµα 114Α ιδιοκτησίας της πρώην Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.  
 Με την µε αριθ. Α1395/2018 απόφαση του το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών ακύρωσε την άρνηση της 
∆ιοίκησης να άρει την ρυµοτοµική απαλλοτρίωση και ανέπεµψε την υπόθεση εκ νέου στη ∆ιοίκηση προκειµένου 
µε σχετική τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου να άρει την επίδικη ρυµοτοµική απαλλοτρίωση.  
 Ειδικότερα, σύµφωνα µε το σκεπτικό της ως άνω απόφασης αφενός το επίδικο δεν έχει καταστεί 
κοινόχρηστος χώρος αφετέρου από την κήρυξη της ρυµοτοµικής  απαλλοτρίωσης, το έτος 1986 και έχοντας  
παρέλθει χρονικό διάστηµα 28  ετών χωρίς η ∆ιοίκηση  να  έχει προβεί στη  
συντέλεση της  απαλλοτρίωσης  επιβαρύνεται  υπέρµετρα η ιδιοκτησία της Τράπεζας καθώς το εν λόγω διάστηµα 
υπερβαίνει κάθε εύλογο χρονικό όριο.  
 Επισηµαίνεται ότι η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης στο µε αριθ. πρωτ. 1946-1941/2014 έγγραφο της 
συνοµολογεί ότι η ιδιοκτησία ούτε αποζηµιώθηκε ούτε αποδόθηκε στην κοινή χρήση. Επισηµαίνεται επίσης ότι 
κατά το έτος 2000 το τότε ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αργοστολίου είχε αποφασίσει τον αποχαρακτηρισµό του ΟΤ 114Β 
από χώρο πρασίνου πλην όµως το αρµόδιο Τµήµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε είχε απορρίψει την πρόταση 
αποχαρακτηρισµού λόγω µη επαρκούς τεκµηρίωσης δηµοσίου συµφέροντος.    
 Εν προκειµένω πλέον µε την έκδοση της δικαστικής απόφασης υπάρχει υποχρέωση συµµόρφωσης σε 
αυτή ενώ το σκεπτικό της δεν αφήνει περιθώρια επίκλησης νοµικών λόγων που να δικαιολογούν την άσκηση 
έφεσης, γεγονός στο οποίο, όπως προαναφέρθηκε, συνηγορεί το σχετικό έγγραφο της Πολεοδοµίας σύµφωνα µε 
το οποίο ο χώρος δεν έχει από το 1986 µέχρι σήµερα αποδοθεί στην κοινή χρήση. Επισηµαίνεται τέλος ότι σε 
ανάλογη περίπτωση µε την οποία το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών ακύρωσε την άρνηση της ∆ιοίκησης να άρει 
τη ρυµοτοµική απαλλοτρίωση στο ΟΤ 115 (ιδιοκτησία Αγίου Σπυρίδωνος επί του Λιθόστρωτου) βάσει του ίδιου 
ως άνω Προεδρικού ∆ιατάγµατος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς µε την µε αριθ. 57/2015 απόφαση του 
αποφάσισε οµόφωνα, κατόπιν έκδοσης αντίστοιχης δικαστικής απόφασης, την άρση της ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης.  
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 Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα παραπάνω λόγω έλλειψης νοµικών και πραγµατικών λόγων, 
εισηγούµαι τη µη άσκηση του ενδίκου µέσου έφεσης κατά της µε αριθ. Α1395/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών. 
 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Ακολούθως  η  απόφαση  της  
Οικονοµικής  Επιτροπής  να  αποσταλεί στην ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες 
σύµφωνα µε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης.  
 
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί πιστεύει πως ο ∆ήµος πρέπει να 
προχωρήσει την διαδικασία και να ασκήσει έφεση προκειµένου να χαρακτηριστεί ο χώρος αυτός ως χώρος 
πρασίνου  και να µην αφήσει να τον πάρει η Τράπεζα γιατί θα τον πουλήσει. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι είναι απαράδεκτο είκοσι  οκτώ ολόκληρα χρόνια, ούτε οι 
προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές ούτε και η σηµερινή (τα τελευταία οκτώ χρόνια), ενώ ήξεραν ότι υπάρχει 
αυξηµένη δόµηση στο σηµείο αυτό του Αργοστολίου και έπρεπε να προχωρήσουν στον χαρακτηρισµό του εν 
λόγω  χώρου ως χώρο πρασίνου, δεν προέβησαν σε καµία ενέργεια µε αποτέλεσµα να εισηγείται η ∆ηµοτική 
Αρχή  να παραµείνει ο χώρος στην Τράπεζα ,συµπληρώνοντας ότι  αυτό δείχνει τις προτεραιότητες της 
∆ηµοτικής Αρχής και  δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση .  
 
Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος αφού διευκρινίζει ότι έρχεται το θέµα για συζήτηση µετά από  εισήγηση  της  
αρµόδιας Νοµικής Υπηρεσίας και όχι από την ∆ηµοτική Αρχή δηλώνει ότι εφόσον όλα τα Μέλη της Επιτροπής 
δεν αποδέχονται την εισήγηση  συµφωνεί και προτείνει την άσκηση έφεσης για την συνέχιση της δικαστικής 
διαδικασίας για το εν λόγω θέµα. 

  Την   εισήγηση όπως διαµορφώθηκε   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Κωνσταντάκης Άγγελος Μιχαλάτος 
Θεόφιλος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  32539/26-11-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας   
την πρόταση της Προέδρου:  
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Να ασκηθεί  το  ενδίκο µέσο της  έφεσης κατά της µε αριθ. Α1395/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών . 
2. Εξουσιοδοτεί  την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου  για την κατάθεση της εν λόγω έφεσης  . 
3. Εξουσιοδοτεί    την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου  να εκπροσωπήσει  τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς  κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο.    
4. Η παρούσα   απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής    αποστέλλετε  στην ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης για τις 
περαιτέρω δικές της ενέργειες . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     335 / 2018                                                                             Α∆Α: Ω2ΘΑΩΕ5-4ΟΕ 
ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης . 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 

«Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης» ,θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  32538/26-11-2018 εισήγηση 
  της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   

 Στις 14 Μαΐου 2018 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η από 24-08-2017 
αίτηση του Γεωργίου Καλογεράτου και Μαρίας Μυλωνάκη για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010. Εκτός από τις πιστώτριες 
Τράπεζες, τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ελληνικό ∆ηµόσιο στους πιστωτές περιλαµβάνεται και ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς για οφειλές ύψους 74.483,11 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των προσαυξήσεων 
εκπρόθεσµης καταβολής, προερχόµενες από µίσθωση δηµοτικού ακινήτου στη θέση «Μύλοι» ∆.Κ. 
Αργοστολίου.  
 Το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου εξέδωσε την µε αριθ. 342/2018 απόφαση του, σύµφωνα µε την 
οποία έγινε δεκτή η αίτηση των οφειλετών.  Ως προς ∆ήµο Κεφαλλονιάς ειδικότερα ρύθµισε  το χρέος, 
ορίζοντας την καταβολή 23 δόσεων ποσού 46,91 ευρώ έκαστη, υποχρέωσε τον κ. Καλογηράτο να 
καταβάλλει στο ∆ήµο το συνολικό ποσό των 30.083,33 ευρώ επιµεριζόµενο σε µηνιαίες δόσεις των 
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125,35 ευρώ καθώς και το ποσό των 23,45 ευρώ µηνιαίως για 12 µήνες µε επιτόκιο αυτό των Πράξεων 
Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,  προσαυξανόµενο  κατά  2,50  
εκατοστιαίες  µονάδες. Με την εν λόγω  δε  απόφαση  εξαιρέθηκε  από   την  εκποίηση  η κύρια  
κατοικία του αιτούντος ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η εκποίηση των λοιπών περιουσιακών του 
στοιχείων καθώς διαπιστώθηκε ότι αυτά δεν έχουν µεγάλη  εµπορική αξία και δεν θα αποφέρουν 
αξιόλογο τίµηµα για την ικανοποίηση των πιστωτών. Επισηµαίνεται δε ότι ο ∆ήµος είχε ήδη προβεί σε 
κατάσχεση εις χείρας τρίτου και συγκεκριµένα σε τραπεζικούς λογαριασµούς του οφειλέτη πλην όµως 
δεν βρέθηκαν διαθέσιµα ποσά προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του. 
 Σε σχέση µε την ως άνω απόφαση θέτω επίσης υπόψη σας ότι δεν έγινε δεκτή η ένσταση που 
υποβλήθηκε τόσο από το ∆ήµο όσο και από τους λοιπούς πιστωτές περί δόλιας περιέλευσης  του 
αιτούντος σε αδυναµία πληρωµής, δηλαδή η απόφαση έκρινε ότι  ο αιτών δεν οδηγήθηκε σε 
υπερδανεισµό προκειµένου να απολαύσει  υπερπολυτελή διαβίωση αλλά πιστεύοντας ότι το εισόδηµα 
που λάµβανε, πριν η χώρα περιέλθει σε δυσχερή δηµοσιονοµική κατάσταση, θα του επέτρεπε και στο 
µέλλον την εκπλήρωση των οικονοµικών του υποχρεώσεων. 
 Η απόρριψη της εν λόγω ένστασης, η οποία έγινε µε πλήρως αιτιολογηµένο  σκεπτικό του 
∆ικαστηρίου, δεν ευνοεί την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου. Επιπλέον 
λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κατάσχεση εις χείρας τρίτου που επιβλήθηκε από το ∆ήµο στον 
οφειλέτη δεν απέδωσε αποτελέσµατα καθώς στους λογαριασµούς του δεν υπήρχαν διαθέσιµα 
υπόλοιπα και δεδοµένης της οικονοµικής αδυναµίας αυτού, όπως τούτο διαπιστώθηκε από το αρµόδιο 
∆ικαστήριο, έχω την άποψη ότι αποτελούν στοιχεία από τα οποία διαφαίνεται ότι ο ∆ήµος δεν θα 
κατορθώσει να εισπράξει από τον οφειλέτη ολόκληρο το ποσό της οφειλής  ή  έστω µεγαλύτερο από 
αυτό που έχει ήδη επιδικασθεί. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι που να 
δικαιολογούν την άσκηση έφεσης.  
 Επισηµαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής στην τήρηση των 
δόσεων που επέβαλε το ∆ικαστήριο κηρύσσεται έκπτωτος της ευνοϊκής τακτοποίησης και η οφειλή 
αναβιώνει στο σύνολο της.  
 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί µη άσκησης 
έφεσης κατά της µε αριθ. 342/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.   
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Κωνσταντάκης Άγγελος -Μιχαλάτος 
Θεόφιλος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  32538/26-11-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας   
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Τη   µη άσκηση του ενδίκου µέσου έφεσης κατά της µε αριθ. 342/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου διότι σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  δεν συντρέχουν νοµικοί 
και ουσιαστικοί λόγοι για  την άσκηση αυτής. 
 Επισηµαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής στην τήρηση των δόσεων 
που επέβαλε το ∆ικαστήριο κηρύσσεται έκπτωτος της ευνοϊκής τακτοποίησης και η οφειλή αναβιώνει 
στο σύνολο της. 
Εξουσιοδοτεί την επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου για τις 
απαιτούµενες ενέργειες. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   336   / 2018                                                                                  Α∆Α: 72ΣΡΩΕ5-Μ0Γ  

 
ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης . 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση ,  εισηγούµενη το 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 

«Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης» ,θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  33097/29-11-2018 εισήγηση 
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  της Προϊσταµένης  της Νοµικής  Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά έχει ως 
εξής:   

 
Στις 19 Ιανουαρίου 2018 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η µε αριθ. καταθ. 
147/2012 αγωγή της εταιρείας µε την επωνυµία «Κάππα Χι ανώνυµη εταιρεία δηµοσίων  και ιδιωτικών 
έργων (ΚΧ  ΑΤΕ)»  µε την οποία ζητούσε να της καταβληθούν οι οφειλόµενοι τόκοι που αντιστοιχούν 
σε κεφάλαιο 61.520 ευρώ του 2ου λογαριασµού του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Μαρίνου Αντύπα» 
κατόπιν σύµβασης που είχε υπογραφεί στις 23-12-2009 από τον πρώην ∆ήµο Πυλαρέων. Το 
∆ικαστήριο µε την µε αριθ. Α587/2018 απόφαση του έκανε δεκτή την αγωγή υποχρεώνοντας το ∆ήµο 
να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία τους τόκους υπερηµερίας που αντιστοιχούν σε κεφάλαιο ποσού 
61.520 ευρώ από 10-12-2010 έως 10-4-2014 µε το επιτόκιο του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.∆. 166/2003. 
Επισηµαίνεται ότι το ποσό του κεφαλαίου είχε εξοφληθεί από το ∆ήµο Κεφαλονιάς στις 10-4-2014 ενώ 
εκκρεµούσε αγωγή κατά του ∆ήµου ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Πατρών. Το ως άνω 
∆ικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισµό του ∆ήµου περί βούλησης του αντιδίκου για παραίτηση από τους 
τόκους υπερηµερίας. 
 Επειδή ο ∆ήµος έχει ήδη εξοφλήσει αν και εκπρόθεσµα το ποσό του κεφαλαίου κατόπιν 
έκδοσης τιµολογίου παροχής υπηρεσιών της εταιρείας  
χωρίς να έχει παραιτηθεί από τους τόκους υπερηµερίας του ήδη καταβαλλόµενου ποσού δεν 
συντρέχουν πραγµατικοί και νοµικοί λόγοι που να δικαιολογούν την άσκηση έφεσης.  
 Κάθε δε περαιτέρω συνέχιση της δίκης εκτός του ότι είναι άνευ αντικειµένου και ουσίας καθώς 
δε βασίζεται σε νόµιµο έρεισµα θα επιβαρύνει αδικαιολόγητα το ∆ήµο µε δικαστικά έξοδα.  
 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για τη µη άσκηση έφεσης 
κατά της µε αριθ. Α587/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.   
  
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Κωνσταντάκης Άγγελος 
-Μιχαλάτος Θεόφιλος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  33097/29-11-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας   
 
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη   µη άσκηση του ενδίκου µέσου έφεσης κατά της µε αριθ. Α 587/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών   διότι σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  δεν συντρέχουν 
νοµικοί και πραγµατικοί  λόγοι για  την άσκηση αυτής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    337  / 2018                                                                                 Α∆Α: 62ΠΓΩΕ5-ΓΦΠ                                                                                     
ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης . 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση,  εισηγούµενη το 5ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 

«Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης» ,θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  33107/29-11-2018 εισήγηση 
  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   

  Στις 19 Ιανουαρίου 2018 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  η  
µε  αριθ.  κατ.  148/2012  αγωγή  της  εταιρείας  µε την επωνυµία «Κοινοπραξία Μαρκαντωνάτος 
Μάριος-Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ  Κατασκευή ΑΤΕ» µε την οποία ζητούσε να της καταβληθούν οι 
οφειλόµενοι τόκοι που αντιστοιχούν σε κεφάλαιο 73.364,14 ευρώ του 8ου λογαριασµού του έργου 
«Ύδρευση ∆ήµου Αργοστολίου» κατόπιν σύµβασης που είχε υπογραφεί στις 22-1-2008 από τον 
πρώην ∆ήµο Αργοστολίου. Το ∆ικαστήριο µε την µε αριθ. Α588/2018 απόφαση του έκανε δεκτή την 
αγωγή υποχρεώνοντας το ∆ήµο να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία τους τόκους υπερηµερίας που 
αντιστοιχούν σε κεφάλαιο ποσού 73.364,19 ευρώ από 1-6-2011 έως 10-4-2014 µε το επιτόκιο του 
άρθρου 4 παρ. 4 του Π.∆. 166/2003. Επισηµαίνεται ότι το ποσό του κεφαλαίου είχε εξοφληθεί από το 
∆ήµο Κεφαλονιάς στις 10-4-2014 ενώ εκκρεµούσε αγωγή κατά του ∆ήµου ενώπιον του Πενταµελούς 
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Εφετείου Πατρών. Το ως άνω ∆ικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισµό του ∆ήµου περί βούλησης του 
αντιδίκου για παραίτηση από τους τόκους υπερηµερίας. 
 Επειδή ο ∆ήµος  έχει ήδη εξοφλήσει αν και εκπρόθεσµα το ποσό του κεφαλαίου κατόπιν 
έκδοσης τιµολογίου παροχής υπηρεσιών της εταιρείας  χωρίς αυτή να έχει παραιτηθεί από τους τόκους 
υπερηµερίας του ήδη καταβαλλόµενου ποσού, δεν συντρέχουν πραγµατικοί και νοµικοί λόγοι που να 
δικαιολογούν την άσκηση έφεσης.  
 Κάθε δε περαιτέρω συνέχιση της δίκης εκτός του ότι είναι άνευ αντικειµένου και ουσίας καθώς 
δε βασίζεται σε νόµιµο έρεισµα θα επιβαρύνει αδικαιολόγητα το ∆ήµο µε δικαστικά έξοδα.  
 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για τη µη άσκηση έφεσης 
κατά της µε αριθ. Α588/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.   
   
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Κωνσταντάκης Άγγελος -Μιχαλάτος 
Θεόφιλος-Παπαναστασάτος Γεράσιµος  και Γκισγκίνης Νικόλαος .  
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  33107/29-11-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας .  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Τη   µη άσκηση του ενδίκου µέσου έφεσης κατά της µε αριθ. Α588/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών   διότι σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  δεν συντρέχουν 
νοµικοί και πραγµατικοί  λόγοι για  την άσκηση αυτής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    338  / 2018                                                                            Α∆Α: Ψ1ΝΕΩΕ5-65Λ 
ΘΕΜΑ: Ορισµός ∆ικηγόρου για άσκηση αγωγής. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση  , εισηγούµενη το 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 

«Ορισµός ∆ικηγόρου για άσκηση αγωγής» ,θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  32573/26-11-2018 εισήγηση 
  της Προϊσταµένη  της Νοµικής  
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς µε την µε αριθ. 220/2018 απόφαση του 
αποφάσισε οµόφωνα τη λύση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Τουρισµού Ιονίων 
Νήσων Ανώνυµη  Εταιρεία – ΕΤΙΝ ΑΕ».   
 Συγκεκριµένα για οικονοµικούς λόγους που καθιστούσαν αδύνατη τη λειτουργία της, η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως εποπτεύουσα αρχή, άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Λευκάδας την από 15-12-2016 αίτηση, µε την οποία ζητούσε τη λύση της εταιρείας. Με την υπ’ αριθµ. 
14/2017 απόφαση του το ∆ικαστήριο έκρινε ότι απαιτείται ο διορισµός προσωρινής διοίκησης, ώστε να 
εκπροσωπηθεί η εταιρεία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την δηµοσίευση της αποφάσεως, οι 
µέτοχοι κατέβαλαν προσπάθειες για την συγκρότηση  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, όµως 
αυτό αποδείχθηκε ανέφικτο διότι, όπως και ανωτέρω επισηµάνθηκε, δεν έχει καταστεί δυνατόν να 
εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος αριθµός προσώπων που θα αναλάβουν τη διοίκηση της εταιρείας, 
δεδοµένου ότι µε την εκλογή τους θα αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες εν γένει από τη µη καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών, οφειλών προς  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  και  τυχόν  άλλων οφειλών. Ως εκ 
τούτου δεν είναι δυνατή η  συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.  Η λύση δε της εν λόγω εταιρείας θα 
γίνει µε έκδοση δικαστικής απόφασης. Ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο  48Α του Ν. 2190/1920, όπως 
αυτό ισχύει σήµερα, προβλέπονται τα εξής:  1. H εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά 
από αγωγή µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και 
µόνιµο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.  
2. Σπουδαίος λόγος, κατά την προηγούµενη παράγραφο υφίσταται, ιδίως, εάν, λόγω ίσων συµµετοχών 
στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συµβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν µπορεί να λειτουργήσει.  



 925 

3. Η αγωγή απευθύνεται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Άλλοι 
µέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του κεφαλαίου, µπορούν να παρέµβουν 
στη σχετική δίκη.  
4. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσµία για άρση 
των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογηµένα θεωρεί ότι το µέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσµία αυτή 
µπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) µήνες και µπορεί να παραταθεί µέχρι τρεις (3) µήνες. Εάν 
παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέτρα για την προσωρινή 
ρύθµιση των εταιρικών υποθέσεων.  
 Επισηµαίνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕ∆ΙΝ έχει ήδη αναθέσει την άσκηση της 
αγωγής στη ∆ικηγόρο Κέρκυρας  κ. Αλεξάνδρα Ούστογλου, η οποία έχει  πλήρη γνώση του φακέλου 
της υπόθεσης και για το λόγο αυτό, δεδοµένου και του ότι απαιτείται µετακίνηση εκτός Κεφαλλονιάς 
τόσο για την κατάθεση όσο και για τη συζήτηση  της αγωγής πράγµα δυσχερές για την επί παγία 
αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, είναι πρόσφορο να 
ανατεθεί στην ως άνω δικηγόρο και η εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Από την εν λόγω 
απόφαση δεν θα προκύψει καµία οικονοµική επιβάρυνση  του  ∆ήµου  Κεφαλλονιάς δεδοµένου ότι η 
αµοιβή για    την  κατάθεση    και   συζήτηση   της   αγωγής   θα   καταβάλει   στην πληρεξούσια 
δικηγόρο η ΠΕ∆ΙΝ, η οποία τυγχάνει οµόδικος.  
 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.   
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Κωνσταντάκης Άγγελος -Μιχαλάτος 
Θεόφιλος-Παπαναστασάτος Γεράσιµος  και Γκισγκίνης Νικόλαος .  
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  32573/26-11-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας   
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αναθέτει την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την κατάθεση    και   συζήτηση    αγωγής   
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας  ,στην ∆ικηγόρο Κέρκυρας  κ. 
Αλεξάνδρα Ούστογλου που  έχει  πλήρη γνώση του φακέλου της  εν λόγω υπόθεσης και της έχει ήδη 
ανατεθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕ∆ΙΝ . 
 Από την εν λόγω εκπροσώπηση δεν θα προκύψει καµία οικονοµική επιβάρυνση  του  ∆ήµου  
Κεφαλλονιάς δεδοµένου ότι η αµοιβή για    την  κατάθεση    και   συζήτηση   της   αγωγής   θα   
καταβάλει   στην πληρεξούσια δικηγόρο η ΠΕ∆ΙΝ, η οποία τυγχάνει οµόδικος. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   339   / 2018                                                                                 Α∆Α: 6Ω3ΙΩΕ5-8ΧΦ 
ΘΕΜΑ: Άσκηση έφεσης .                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                  

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη το 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 

«Άσκηση έφεσης » θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ.  33111/29-11-2018 εισήγηση  της  Προϊσταµένης  της 
Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   

 Στις 26-11-2018 εκδόθηκε η µε αριθ. 172/2018 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας ,µε την οποία έγινε δεκτή η από 2-1-2018  (αρ. κατ. 1/2018) ανακοπή του Αναστασίου 
Ματσούκη, µε την οποία ζητούσε την ακύρωση πράξεων ταµειακής βεβαίωσης και χρηµατικών 
καταλόγων από ληξιπρόθεσµα µισθώµατα πλέον τελών και προσαυξήσεων ετών 2012 έως 2017 
προερχόµενα από τη µίσθωση ακινήτου στο Φισκάρδο ∆.Ε. Ερίσου. 
 Σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση ο µισθωτής κατά το έτος 2012 είχε παραδώσει στο ∆ήµο, 
το µίσθιο ακίνητο καταγγέλλοντας προφορικά, και πριν από τη λήξη της συµβατικής διάρκειας, τη 
σύµβαση µίσθωση που είχε συνάψει µε τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και στην οποία 
υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µετά τη µεταβίβαση του ακινήτου από την 
άνω εταιρεία.  
 Ο ∆ήµος αρνείται ότι το ως άνω µίσθιο ακίνητο έχει παραδοθεί από το µισθωτή και ότι έχει εκ 
µέρους του καταγγελθεί η µίσθωση και για το λόγο αυτό διεκδικεί οφειλόµενα µισθώµατα. Ως εκ 
τούτου συντρέχουν νοµικοί και πραγµατικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.  
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 Σύµφωνα µε το  άρθρο  72  του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική  Επιτροπή  
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
 Κατά συνέπεια παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση  έφεσης 
κατά της µε αριθ. 172/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, ορίζοντας σχετικά 
την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου τόσο για την 
κατάθεση αυτής όσο και για την εκπροσώπηση του ∆ήµου κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο.    
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος καταψηφίζει την εισήγηση. 
  Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαναστασάτος Γεράσιµος  και 
Γκισγκίνης Νικόλαος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  33111/29-11-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο 
Κεφαλληνίας   
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την άσκηση  έφεσης κατά της µε αριθ. 172/2018 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας 

2.  Ορίζει   την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου  για την κατάθεση της εν λόγω έφεσης   και  την εκπροσώπηση του ∆ήµου 
κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο.    

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    340 / 2018                                                                      Α∆Α: 7Μ53ΩΕ4-8ΘΣ     
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων της Φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιµων υλικών (µετάλλου, σιδήρου, σύµµεικτου και αλουµινίου) 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
εισηγούµενη  το 8 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων της Φανερής – προφορικής 

– πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιµων υλικών (µετάλλου, σιδήρου, 

σύµµεικτου και αλουµινίου) ∆ήµου Κεφαλλονιάς» θέτει υπόψη της Επιτροπής το από  
9 -11-2018 σχέδιο  της εν λόγω διακήρυξης όπως συντάχθηκε από την αρµόδια Υπηρεσία, το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:    

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείµενο της ∆ηµοπρασίας 
  Τα προς εκποίηση ανακυκλώσιµα υλικά περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (1): 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) : ΥΛΙΚΑ (ΕΙ∆Η) ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΥΛΙΚΟ 

(κατ΄ 
εκτίµηση) 
ΒΑΡΟΣ - 

Kgr 
 

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟΠΟΣ  

Μία Τσουλήθρα , µία τριθέσια 
κούνια και δύο τριθέσιοι 
καναπέδες  

Σετ Μέταλλο 100  
Θέση Α στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Ταµπέλες αλουµινίου 
10τµ Αλουµίνιο 50  

Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 
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Εξοπλισµός παιδικών χαρών 
(παλαιο πολυόργανο, γύρω-
γύρω όλοι , & κούνιες) 

Σετ Μέταλλο 400  
Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Σιδερένιοι σωλήνες ,µούφες & 
βάνες ύδρευσης 

 Μέταλλο 2000  
Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Μαντεµένιες κολόνες φωτισµού 
 

Χυτοσίδηρο
ς 

200  
Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Μπασκέτα µεταλλική 
1 τεµ Σίδηρος 700  

Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Παλαιά σίδηρα 
(ταµπέλες,σύρµατα,παγκάκια, 
βάσεις για τεµπέλες) 

 Σίδηρος 200  
Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Καλώδια 
 χαλκός 20  

Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Παλιές κολώνες 
 Χυτοσιδηρές 2000  

Κτίριο Ηλεκτρολόγων 
στον 3ο δρόµο ΒΙΠΕ 
Αργοστολίου 

Παλιές κολώνες 
 Αλουµίνιο 1500 

 

Κτίριο Ηλεκτρολόγων 
στον 3ο δρόµο ΒΙΠΕ 
Αργοστολίου 

Καλώδια  
 Χαλκός 20 

 

Κτίριο Ηλεκτρολόγων 
στον 3ο δρόµο ΒΙΠΕ 
Αργοστολίου 

 
Ήτοι   Συνολικές (κατ΄ εκτίµηση) ποσότητες   (βάρος) υλικών: 
1) Μέταλλο + Σίδηρος  + Χυτοσίδηρος :  5600 κιλά ή 5,6 τόνοι 
2) Αλουµίνιο              :                1550 κιλά ή 1,55 τόνοι              
3) Καλώδια (χαλκός)                :      40 κιλά ή 0,04 τόνοι 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2): ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ *(κατ΄ εκτίµηση) 
ΒΑΡΟΣ  (κιλά) 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ)  

Μέταλλο και Σίδηρος 100,00€ / τόνο 5600,00 560,00(€) 

Αλουµίνιο 500,00€ / τόνο 1.550,00 775,00(€) 

Χαλκός 1.300,00€ / τόνο 40,00 52,00(€) 

 
Με βάσει τις παραπάνω εκτιµήσεις για την ποσότητα σε βάρος των προς εκποίηση αντικειµένων τα 
έσοδα του ∆ήµου από τα προς εκποίηση υλικά ανέρχονται στο ποσό των 1.387,00 € . 
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Παρατηρήσεις :  1. Είναι δυνατόν, ο κάθε συµµετέχων στη δηµοπρασία να υποβάλλει την προφορική 
του προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα δηµοπρατούµενα είδη  (1, 2, 3), όµως δεν µπορεί να 
συµµετέχει για µέρος της ποσότητας του κάθε είδους, αλλά µόνο για τη συνολική ποσότητα ανά είδος. 
 2. Οι αναγραφόµενες ως άνω ενδεικτικές ποσότητες υλικών προς εκποίηση είναι πιθανόν να 
αποκλίνουν (±) κατά την τελική ζύγιση και παράδοση αυτών προς τον ανάδοχο, οπότε για την πληρωµή 
του τιµήµατος θα ληφθεί υπόψη το τελικό βάρος αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Όργανο, τόπος, χρόνος διενέργειας ∆ηµοπρασίας 

- Η ∆ηµοπρασία θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ηµοπρασιών του άρθρου 1, παρ. 1 
του Π.∆. 270/1981. 

- Τόπος διενέργειας της ∆ηµοπρασίας ορίζεται o χώρος του ισογείου στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  επί της Λ. Βεργωτή . Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις…………….2018, ηµέρα…………  

- Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, σε 
σφραγισµένο φάκελο αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από 
ώρα …….. π.µ. έως …… π.µ. Η υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα λάβει χώρα µόνο µεταξύ 
των συµµετεχόντων, τα δικαιολογητικά των οποίων ελέγχθηκαν και βρέθηκαν πλήρη σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

-  Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄ αυτήν 
πλειοδότης. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την τυχαία σειρά εκφωνήσεως τους 
µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε 
πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους 
και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

- Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
διενέργεια της ∆ηµοπρασίας, στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο και στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου 
στέγασης υπηρεσιών της ∆.Ε. Πυλαρέων , θα αναρτηθεί στο ∆ιαδίκτυο και στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ∆ιαδικασία διεξαγωγής  ∆ηµοπρασίας 
1.  Η δηµοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την καθορισµένη 
ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.∆. 270/81. Οι διαγωνιζόµενοι 
πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για τα εκποιούµενα υλικά. Η 
δηµοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισµού, εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση της δηµοπρασίας πέραν της 
οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή και η απόφασή της καταχωρίζεται στα πρακτικά.  
2.  Η τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας αναφέρεται στην τιµή µονάδας κάθε είδους (σε €/τόνο) και 
για τις τρεις κατηγορίες υλικών, σύµφωνα µε τα από 08/03/2018 και 18/06/2018  πρακτικά της 
Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος εκποιούµενων ακίνητων και κινητών πραγµάτων µε αξία του  
∆ήµου Κεφαλλονιάς, όπως αυτά έχουν αναγραφεί στον ανωτέρω  Πίνακα (1). 
3.  Τα ποσά του κάτωθι Πίνακα (2)  αποτελούν την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας για κάθε 
είδος. Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή 
∆ηµοπρασιών.  Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µπορεί να είναι συνολική (για όλα τα είδη) ή τµηµατική 
για τα επιµέρους σκέλη του πίνακα (2) ανά α/α, αλλά  η εκποίηση θα αφορά τη συνολική ποσότητα του 
κάθε είδους χωριστά για όλα τα υλικά (1, 2, 3). 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2): ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 

α/α ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ *(κατ΄ εκτίµηση) 
ΒΑΡΟΣ  (κιλά) 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ)  

1. Μέταλλο και Σίδηρος 100,00€ / τόνο 5600,00 560,00(€) 

2. Αλουµίνιο 500,00€ / τόνο 1.550,00 775,00(€) 
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3. Χαλκός 1.300,00€ / τόνο 40,00 52,00(€) 

{* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Τα αναγραφόµενα στον πίνακα -2-  βάρη σε κιλά, είναι δυνατόν να αποκλίνουν (±) 
κατά την τελική ζύγιση και παράδοση στον ανάδοχο, οπότε  η συνολική αξία των υλικών που θα 
προκύψει, θα αφορά τις παραδοτέες ποσότητες, βάσει και της σχετικής προσφοράς στη δηµοπρασία}. 
 
4.  Η Επιτροπή κατά την ως άνω οριζόµενη ώρα παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα 
πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας 
ευκρινώς και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους, κατά σειρά 
προσέλευσης. 
5.  Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 
δηµοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο  
πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 
6.  Στη συνέχεια, και µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των δικαιολογητικών, η Επιτροπή 
αποσφραγίζει τους φακέλους, µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα 
τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενης εταιρείας να συµµετάσχει στη 
δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 
7.  Ακολούθως, η Επιτροπή δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές, µόνον από εκείνες τις 
εταιρείες που έχουν υποβάλλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι 
δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους 
ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Κάθε επόµενη, µετά  από την αρχική 
προσφορά, θα διαφέρει από την προηγούµενη, για το είδος (1)  κατά 5 ευρώ/τόνο, για το είδος (2) κατά 
3 ευρώ/τόνο και για το είδος (3) κατά 10  ευρώ/τόνο. 
8.   Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδοτούντα και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
9.  Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά διενέργειας υπογράφονται από την Επιτροπή, 
από τον τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του. 

      ΑΡΘΡΟ 4ο  : ∆ικαίωµα και όροι συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία έχει οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο είναι 
εγγεγραµµένο στα Επιµελητήρια και µπορεί να εγγυηθεί την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των  
όρων, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.  
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 
των όρων της διακήρυξης, καθώς και γνώση του αντικειµένου αυτής. 
 Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή µε το 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, η δε κατάθεση των προσφορών θα γίνει για την εταιρεία, 
όπως ορίζεται κατωτέρω: 
• Για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), Ε.Π.Ε., Μ. ΕΠΕ και τις ΙΚΕ  από το 
διαχειριστή ή άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο  εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό 
της και τις τυχόν τροποποιήσεις του, έως την ηµέρα του διαγωνισµού. 
• Για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόµιµο εκπρόσωπο, που εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο (πρακτικό ∆.Σ.), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του, µε τη δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ  έως την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 Εφόσον ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας συµµετέχει στη δηµοπρασία µε 
αντιπροσώπους, απαιτείται πρακτικό απόφασης του ∆.Σ. της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η 
έγκριση για συµµετοχή στο διαγωνισµό, καθώς και το πρόσωπο, που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία 
µε νόµιµη εξουσιοδότηση. 
 Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή 
κοινοπραξίες. Αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου 
τέτοιας εταιρείας δεν µπορεί, επίσης, να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για το δικό του λογαριασµό.  
 ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για  δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η 
οποία λαµβάνει µέρος σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.  
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      Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού πριν αρχίσει η ∆ηµοπρασία, παρουσιάζοντας το σχετικό 
πληρεξούσιο έγγραφο. ∆ιαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαµβάνει µέρος για λογαριασµό του. 
 Όσοι θα λάβουν µέρος στη ∆ηµοπρασία, θα παρίστανται αυτοπροσώπως. Όσοι θα 
συµµετάσχουν για λογαριασµό άλλων οφείλουν, πριν από την έναρξη της δηµοπρασίας, να το 
δηλώσουν εγγράφως στην αρµόδια Επιτροπή, καταθέτοντας συγχρόνως και νοµικό πληρεξούσιο 
έγγραφο. 
        Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα, που θα κατατεθούν, οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Τα δηµόσια έγγραφα µπορεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων, ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
εγγράφων, που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση 
ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, 
άρθρο 2, παρ. α, β).  Στις υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
και αυτές φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία 
δηµοσιότητας της διακήρυξης, έως την καταληκτική ηµεροµηνία της δηµοπρασίας.  

ΑΡΘΡΟ 5ο : Φάκελος Συµµετοχής 
 Ο κάθε διαγωνιζόµενος κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού οφείλει να 
καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή διενέργειας τα παρακάτω: 
1)  Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, συντεταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο, σε ποσοστό 10% επί του ορίου 
πρώτης προσφοράς (αρχική τιµή εκποίησης) του είδους ή των ειδών για τα οποία συµµετέχει στη 
δηµοπρασία, ισχύος ενός (1) έτους, ως εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία. Σηµειώνεται ότι οι 
εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες µετά την έγκριση της 
κατακύρωση ςτων πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή, εκτός της εγγυητικής επιστολής του 
τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης, δηλαδή µετά 
την παράδοση όλων των ειδών προς εκποίηση στον τελευταίο πλειοδότη και την παράδοσή τους από 
αυτόν προς ανακύκλωση, καθώς και  την εξόφληση του συµφωνηθέντος τιµήµατος. 
2) Βεβαίωση από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ότι 
δεν υφίσταται καµία οφειλή του διαγωνιζόµενου προς το ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
3) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους 
αποδέχεται πλήρως. 
4) Άδεια για τη δραστηριότητα διαχείρισης (συλλογή-µεταφορά) στερών-µη επικίνδυνων 
αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.03). 
5) Άδεια λειτουργίας µονάδας εναλλακτικής διαχείρισης στερών αποβλήτων και Κέντρου 
∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών. Εάν  κάποιος  συµµετέχων δεν διαθέτει µονάδα εναλλακτικής 
διαχείρισης στερών αποβλήτων και Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, θα προσκοµίσει 
Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) των εταιρειών, µε τις οποίες συνεργάζεται και οι οποίες 
διαθέτουν τις παραπάνω άδειες. Ο συµµετέχων θα προσκοµίσει τις σχετικές άδειες των συνεργατών 
του. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αναφέρεται ότι η κάθε συνεργαζόµενη εταιρεία, που διαθέτει τις 
σχετικές άδειες, θα αναλάβει την αποθήκευση και ανακύκλωση των στερών µη επικίνδυνων 
αποβλήτων, σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας στο συµµετέχοντα. 
6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή, που θα 
έχει ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
-Οι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΜΟΝ Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν επικυρωµένο αντίγραφο 
καταστατικού µε τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της χρονικής διάρκειας της 
εκπροσώπησης. 
-Επιπλέον οι Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν: α)Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη 
συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συµµετοχή στον συγκεκριµένο διαγωνισµό 
και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δηµοσιευθεί. β) Αντίγραφο 
του καταστατικού σύστασης της Α.Ε., µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα 
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 
-Περαιτέρω όσον αφορά τις Ε.Π.Ε., Μον. Ε.Π.Ε. τα καταστατικά και τις τροποποιήσεις τους που θα 
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 
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7)   Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ  6ο:  Κατακύρωση αποτελέσµατος 
 Μετά το πέρας της δηµοπρασίας, η Επιτροπή υποβάλλει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και το 
πρακτικό διενέργειας στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακύρωσης ή µη του 
αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας. Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή της να 
µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα αυτό, αν το κρίνει ασύµφορο και να µην το κατακυρώσει στον τελευταίο 
πλειοδότη ή να ακυρώσει το διαγωνισµό, λόγω παράβασης του τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν έχουν καµία 
αξίωση ή δικαίωµα αποζηµίωσης κατά του ∆ήµου, λόγω µη έγκρισης του πρακτικού της ∆ηµοπρασίας 
από το κατά το νόµο αρµόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.  
Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο έγγραφο, 
που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του 
πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστηµα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται 
έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο µάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του 
πλειοδότη. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή µη 
έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής 
που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Σύµβαση - εκχώρηση δικαιωµάτων σε τρίτους 
 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σε 
αυτόν, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή 
του για τη σύνταξη και  υπογραφή της σύµβασης.  ∆ιαφορετικά, η εγγύηση που έχουν καταθέσει, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος 
αυτού,  για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας από αυτό της αρχικής. 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά, υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από την 
Οικονοµική Επιτροπή. Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική 
απαγόρευση, πριν να υπογραφεί η σύµβαση, η δηµοπρασία θεωρείται ως µη γενοµένη. 
 Η σύµβαση θα βρίσκεται σε ισχύ  από την υπογραφή της, για 18 µήνες (ένα και µισό  έτος), 
εντός του οποίου θα πρέπει να έχει γίνει η ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των συµφωνηθέντων 
ποσοτήτων υλικών από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς στον/ους πλειοδότη/ες.  
 Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που απορρέουν από 
τη σύµβαση, που θα υπογραφεί από τη διαδικασία αυτή από τον αντισυµβαλλόµενο σε οποιονδήποτε 
τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ  9ο : Καταβολή τιµήµατος 
 Η καταβολή  του  συµφωνηθέντος  τιµήµατος της εκποίησης των υλικών από τον τελευταίο 
πλειοδότη θα γίνεται στο Ταµείο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. Οι πληρωµές από τον τελευταίο πλειοδότη θα καταβάλλονται πριν από κάθε τµηµατική ή  
συνολική παράδοση υλικών προς εκποίηση.  Μετά την προκαταβολή του αντίστοιχου τιµήµατος στο 
Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ο πλειοδότης θα παραλαµβάνει τόση ποσότητα εκποιούµενων υλικών 
(κιλά υλικού), όση αντιστοιχεί στο τίµηµα που κατέβαλε.  Ο πλειοδότης θα  συνεχίσει να παραλαµβάνει 
υλικά µέχρι να συµπληρωθεί το συνολικό συµβατικό βάρος (ποσότητα) για κάθε είδος. Ο Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων του Προϋπολογισµού του ∆ήµου είναι: 1699.03 
Τα αναγραφόµενα στον πίνακα εκποίησης βάρη σε κιλά είναι δυνατόν να αποκλίνουν (±) κατά την 
τελική ζύγιση και παράδοση στον ανάδοχο. Η τελική συνολική αξία των υλικών, που αντιστοιχεί στα 
εκποιούµενα είδη θα αφορά τις παραδοτέες ποσότητες, βάσει της προσφοράς/τόνο υλικού, όπως θα 
προκύψει από τη δηµοπρασία. 
Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλοµένων, ήτοι: 
α. άνευ προειδοποίησης καθυστέρηση, πέραν του δεκαπενθηµέρου, της καταβολής των οφειλοµένων. 
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β.  αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλοµένων, 
γ.  διαφωνία σχετικά µε το ύψος του οφειλοµένου ποσού, µε αποτέλεσµα τη µη καταβολή των 
οφειλοµένων,  
 ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος,  καταπίπτει η εγγυητική επιστολή του και η σύµβαση 
λύεται αυτοδικαίως, από την ηµέρα της επίδοσης σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να 
δικαιούται καµίας µορφής αποζηµίωση ή να δύναται τυχόν να εγείρει άλλη αξίωση κατά του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Ευθύνη του ∆ήµου 
 Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για οποιαδήποτε εκνίκηση του 
πράγµατος, ούτε για την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείµενα, ούτε 
για τις υφιστάµενες δουλείες. Όµως ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος σε περίπτωση εκκινήσεως, να 
επιστρέψει στον αγοραστή το καταβληθέν τίµηµα άτοκα, ενώ σε περίπτωση µερικής εκκινήσεως να 
επιστρέψει ανάλογο ποσό, που ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, χωρίς να αποκλείεται 
η προσφυγή στα δικαστήρια. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Παράδοση των Εκποιούµενων Υλικών  

 Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διαδικασία 
αυτή. Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να είναι προσεκτικές,  ώστε να µην προκληθούν βλάβες σε άλλα 
αντικείµενα και εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Τυχόν ζηµιές θα καταλογισθούν στον πλειοδότη που τις 
προκάλεσε. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, που διαθέτουν τα προς εκποίηση υλικά, θα 
αναθέσουν σε υπαλλήλους των το έργο της παράδοσης των εκποιούµενων υλικών, µετά από σχετική 
ενηµέρωση. 
 Η φόρτωση, ζύγιση και µεταφορά των υλικών θα γίνεται µε φροντίδα και δαπάνη του 
τελευταίου πλειοδότη.  Η παράδοση των εκποιούµενων υλικών θα πραγµατοποιείται σταδιακά ή αν 
υπάρχει δυνατότητα από τον πλειοδότη συνολικά για όλα τα υλικά.  
 Ο πλειοδότης έχει υποχρέωση να µεταφέρει τα εκποιούµενα είδη στις δικές του ή τις 
συνεργαζόµενες µονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης υλικών. Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα 
(παράδοσης προς ανακύκλωση) θα κατατεθούν στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ώστε να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες εκποίησης. 
 Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς στον πλειοδότη, 
θα συνταχθεί οριστικό πρωτόκολλο σε πέντε αντίγραφα, που θα υπογραφεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
και τον τελευταίο πλειοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Επανάληψη δηµοπρασίας 
 Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο αν δεν παρουσιασθεί κανείς 
πλειοδότης ή εάν ουδείς από τους εµφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών, ώστε κανείς να µην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δηµοπρασίας, ήτοι στην 
πλειοδοτική διαδικασία.  
Επίσης, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης τής Οικονοµικής Επιτροπής, εάν :  
α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την 
αρµόδια ∆ιοικητική αρχή, λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη 
διενέργεια της δηµοπρασίας.  
β) Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 
υπογράψουν τα  πρακτικά, ή µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και 
υπογραφή της σύµβασης ή για την καταβολή του σχετικού τιµήµατος. 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν κατακύρωσης στον αρχικό 
πλειοδότη. Αυτό το νέο ελάχιστο όριο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
σύµφωνα µε τους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
την ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται βάσει της 
δοθείσας τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούµενη δηµοπρασία. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία 
δεν φέρει αποτέλεσµα, η ανάθεση µπορεί να γίνει απευθείας µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο : Παράβαση όρων-Λοιπές διατάξεις 
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 Η παράβαση από τον αντισυµβαλλόµενο και ενός µόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί 
λόγο έκπτωσής του από τη σύµβαση και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του, χωρίς άλλη 
διαδικασία ή δικαστική παρέµβαση. Επιπλέον η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας 
συνεπάγεται:  
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και τη λύση της σχετικής σύµβασης, 
β) τη σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή του το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
γ) την αξίωση του ∆ήµου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά, που τυχόν θα υποστεί από την 
παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύµβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο, µε 
απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 Για ο,τιδήποτε δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτήν τη διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 
270/1981: «περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δια εκποίηση ή εκµίσθωση 
πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», καθώς και οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 και 3852/2010. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο :   Χρονική διάρκεια 

 Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας ορίζεται σε ένα 18 
µήνες (ένα και µισό έτος) µετά από την υπογραφή και πρωτοκόλληση της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο:  ∆ηµοσίευση και Πληροφορίες 

 α)      Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: 
1)  Θα τοιχοκολληθεί στο ∆ηµαρχείο Αργοστολίου  και στο κτίριο στέγασης υπηρεσιών ∆Ε Πυλαρέων 
(άρθρο 2 παρ.1, Π.∆.1188/81). 
2) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια», σύµφωνα µε το Ν. 
3861/2010. 
3) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ∆ήµου και από εκεί θα ενηµερώνονται µε ευθύνη 
τους οι ενδιαφερόµενοι, (10) δέκα ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. 
4)  Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι 
αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκοµίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την 
υπογραφή της οικείας σύµβασης. Σε περίπτωση άρνησής του, αυτά εισπράττονται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 

 β)   Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη 
∆ιεύθυνση  Καθαριότητας και Κοινοχρήστων Χώρων  (κ. Σωκράτη Πατρίκιο  τηλ. 26710362655) , 
κτήριο Ξενία-Αργοστόλι Κεφαλονιάς. 

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

Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης του πλειοδοτικού  
φανερού  διαγωνισµού   εκποίησης  εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που θα περισυλλεχθούν εντός 
των ορίων του ∆ήµου, µε τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριµένο σηµείο συλλογής 
Οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), β) την διενέργεια του διαγωνισµού  τις   21 -12 -2018  ηµέρα 
Παρασκευή.  

  Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος –Μιχαλάτος Θεόφιλος  και Γκισγκίνης Νικόλαος .  
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Τις µε  αριθµ. 28/2018 και 297/2018 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου  
              Κεφαλλονιάς. 
4)Την  από 9 -11-2018  διαβιβαστικό  του Προϊσταµένου της ∆/νσης Καθαριότητας. 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
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                                              ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους  δηµοπράτησης της Φανερής  – 
προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιµων υλικών 
(µετάλλου, σιδήρου, σύµµεικτου και αλουµινίου), σύµφωνα µε τους όρους του Π.∆. 270/1981 
και σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό τιµών εκποίησης του παρακάτω πίνακα (1), 
που προκύπτει από  τα Πρακτικά της Επιτροπής καθορισµού τιµήµατος εκποιούµενων 
ακινήτων και κινητών πραγµάτων µε αξία του ∆.Κ. (µε ηµεροµηνία  08/03/2018 & 18/06/2018) 
και τη σχετική  28/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) : ΥΛΙΚΑ (ΕΙ∆Η) ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟ 

(κατ΄ 
εκτίµηση) 

ΒΑΡΟΣ - Kgr 
 

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟΠΟΣ  

Μία Τσουλήθρα , µία τριθέσια 
κούνια και δύο τριθέσιοι καναπέδες  

Σετ Μέταλλο 100  
Θέση Α στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Ταµπέλες αλουµινίου 
10τµ Αλουµίνιο 50  

Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Εξοπλισµός παιδικών χαρών 
(παλαιο πολυόργανο, γύρω-γύρω 
όλοι , & κούνιες) 

Σετ Μέταλλο 400  
Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Σιδερένιοι σωλήνες ,µούφες & 
βάνες ύδρευσης 

 Μέταλλο 2000  
Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Μαντεµένιες κολόνες φωτισµού 
 Χυτοσίδηρος 200  

Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Μπασκέτα µεταλλική 
1 τεµ Σίδηρος 700  

Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Παλαιά σίδηρα 
(ταµπέλες,σύρµατα,παγκάκια, 
βάσεις για τεµπέλες) 

 Σίδηρος 200  
Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Καλώδια 
 χαλκός 20  

Θέση Β στον χώρο 
Ξεροπόταµος οικισµού 
Μακρυωτίκων 

Παλιές κολώνες 
 Χυτοσιδηρές 2000  

Κτίριο Ηλεκτρολόγων 
στον 3ο δρόµο ΒΙΠΕ 
Αργοστολίου 

Παλιές κολώνες 
 Αλουµίνιο 1500 

 

Κτίριο Ηλεκτρολόγων 
στον 3ο δρόµο ΒΙΠΕ 
Αργοστολίου 

Καλώδια  
 Χαλκός 20 

 
Κτίριο Ηλεκτρολόγων 
στον 3ο δρόµο ΒΙΠΕ 
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Αργοστολίου 

 
Ήτοι   Συνολικές (κατ΄ εκτίµηση) ποσότητες   (βάρος) υλικών: 
1) Μέταλλο + Σίδηρος  + Χυτοσίδηρος :  5600 κιλά ή 5,6 τόνοι 
2) Αλουµίνιο              :                1550 κιλά ή 1,55 τόνοι              
3) Καλώδια (χαλκός)                :      40 κιλά ή 0,04 τόνοι 
 
2.  Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας ορίζεται σε ένα 18 
µήνες (ένα και µισό έτος) µετά από την υπογραφή και πρωτοκόλληση της σύµβασης. 
3. Τα ποσά του κάτωθι Πίνακα (2)  αποτελούν την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας για κάθε 
είδος. Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την 
Επιτροπή ∆ηµοπρασιών.  Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µπορεί να είναι συνολική (για όλα τα 
είδη) ή τµηµατική για τα επιµέρους σκέλη του πίνακα (2) ανά α/α, αλλά  η εκποίηση θα αφορά 
τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους χωριστά για όλα τα υλικά (1, 2, 3). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2): ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 

α/α ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ *(κατ΄ εκτίµηση) 
ΒΑΡΟΣ  (κιλά) 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ)  

1. Μέταλλο και Σίδηρος 100,00€ / τόνο 5600,00 560,00(€) 

2. Αλουµίνιο 500,00€ / τόνο 1.550,00 775,00(€) 

3. Χαλκός 1.300,00€ / τόνο 40,00 52,00(€) 

 
Με βάσει τις παραπάνω εκτιµήσεις για την ποσότητα σε βάρος των προς εκποίηση αντικειµένων τα 
έσοδα του ∆ήµου από τα προς εκποίηση υλικά ανέρχονται στο ποσό των 1.387,00 € . 

 
{* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Τα αναγραφόµενα στον πίνακα -2-  βάρη σε κιλά, είναι δυνατόν να 
αποκλίνουν (±) κατά την τελική ζύγιση και παράδοση στον ανάδοχο, οπότε  η συνολική αξία 
των υλικών που θα προκύψει, θα αφορά τις παραδοτέες ποσότητες, βάσει και της σχετικής 
προσφοράς στη δηµοπρασία}. 
 

- 4. Η ∆ηµοπρασία θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ηµοπρασιών του άρθρου 
1, παρ. 1 του Π.∆. 270/1981. 

- Τόπος διενέργειας της ∆ηµοπρασίας ορίζεται o χώρος του ισογείου στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  επί της Λ. Βεργωτή . Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις 21-12-2018, ηµέρα Παρασκευή. 
-  Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται, µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων, σε 
σφραγισµένο φάκελο αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από 
ώρα 10:00  π.µ. έως 10:30 π.µ. Η υποβολή των οικονοµικών προσφορών θα λάβει χώρα µόνο µεταξύ 
των συµµετεχόντων, τα δικαιολογητικά των οποίων ελέγχθηκαν και βρέθηκαν πλήρη σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

- Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του ∆ηµάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄ αυτήν 
πλειοδότης. 

5.      Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: 
Α)Θα τοιχοκολληθεί στο ∆ηµαρχείο Αργοστολίου  και στο κτίριο στέγασης υπηρεσιών ∆Ε 
Πυλαρέων (άρθρο 2 παρ.1, Π.∆.1188/81). 
Β) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια», σύµφωνα µε το 
Ν. 3861/2010. 
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Γ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ∆ήµου και από εκεί θα ενηµερώνονται µε 
ευθύνη τους οι ενδιαφερόµενοι, (10) δέκα ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. 
∆) Θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. 
 Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον 
ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκοµίζονται απαραιτήτως από 
τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης. Σε περίπτωση άρνησής του, αυτά 
εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 
 Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την 
∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου µας (κ. Σωκράτη Πατρίκιο τηλ: 26713-62655). 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  341 / 2018                                                                    Α∆Α: 64ΟΨΩΕ5-ΒΛΑ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την αντιµετώπιση δαπανών επέκτασης ΦΟΠ.                                                                  
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 

εισηγούµενος το  9ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος 
Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  Υπαλλήλου για την αντιµετώπιση δαπανών  επέκτασης ΦΟΠ.»  έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ. 32374/22-11-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  
ΧΕΠ 2464Β/2018 του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παγώνη ∆ιονύσιου      που έχει εκδοθεί 
µε την  292/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                    β) ∆ικαιολογητικά δαπανών.(Τιµολόγια ∆Ε∆∆ΗΕ) 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.  2464Β/2018) 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:        ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αριθ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής:           292/2018 

 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Α   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ          ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓ.    ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε  

  

34948 

 

                         3.472,29 

                        

                  3.472,29 

                 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                   3.472,29 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

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

                  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν :  Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μιχαλάτος Θεόφιλος και 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  292/2018 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Παγώνης ∆ιονύσιος       για την 
απόδοση του λογαριασµού της  και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ. 2464B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   

Προπληρωµής   ποσού  3.472,29  € για την επέκταση ΦΟΠ στον Οικισµό ΒΟΒΥΚΕΣ ∆. Ε Παλλικής  
σύµφωνα µε την  295 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 292/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του υπόλογου υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παγώνη ∆ιονύσιου.           
2. Απαλλάσσει τον κ.  Παγώνη ∆ιονύσιο   από  υπόλογο υπάλληλο   συνολικού  ποσού 3.472,29   € 

για την επέκταση ΦΟΠ  για την επέκταση ΦΟΠ στον Οικισµό ΒΟΒΥΚΕΣ ∆. Ε Παλλικής  σύµφωνα 

µε την  295 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τον Κ.Α 20. 7325.02. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  342  / 2018                                                                  Α∆Α: 648ΙΩΕ5-3ΦΞ      
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου   για την έκδοση καρτών ψηφιακών ταχογράφων. 
 

                                                              

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση δίνει  τον λόγο στον 

Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 

εισηγούµενος το  10Ο  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος 

Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  Υπαλλήλου για  την έκδοση καρτών ψηφιακών ταχογράφων.»  έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ. 32828/28-11-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  
ΧΕΠ 2260Β/2018 του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Μικελάτου Ιωάννη       που έχει εκδοθεί µε 
την  277/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                    β) ∆ικαιολογητικά δαπανών. 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.  2260Β/2018) 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:        ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αριθ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής:           277/2018 

 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Α   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ          ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓ.    ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1               Γ.Γ.Π.Σ  

2.             Γ.Γ.Π.Σ 

3.             Γ.Γ.Π.Σ 

4.             Γ.Γ.Π.Σ 

 

 

  

243941297 

244150461 

244107110 

244113
 
Ε+11 

 

                         150,00 

                         150,00 

                         150,00 

                         150,00 

                      

                  150,00 

                  150,00 

                  150,00 

                  150,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                   600,00 

 

Με το αρίθμ.603/20-11-2018 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δημοτικού Ταμείου επεστράφη το υπόλοιπο ποσό των  (300,00) 

τριακοσίων Ευρώ του (ΑΡΙΘ.  2260Β/2018)Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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                  Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν :  Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μιχαλάτος 
Θεόφιλος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                             
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  277/2018 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Μικελάτος Ιωάννης      για την 
απόδοση του λογαριασµού της  και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ. 2260B / 2018 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής  συνολικού  ποσού  900,00   €   από τον Κ.Α 30.6699.03  για την πληρωµή παραβόλων 
έκδοσης καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων στα φορτηγά του ∆ήµου σύµφωνα µε την 277/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του υπόλογου υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Μικελάτου Ιωάννη .           
2. Απαλλάσσει τον κ.  Μικελάτο Ιωάννη   από  υπόλογο υπάλληλο   συνολικού  ποσού 900,00  € από 
τον Κ.Α 30.6699.03  για την πληρωµή παραβόλων έκδοσης καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων στα 
φορτηγά του ∆ήµου σύµφωνα µε την 277/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     343  / 2018                                                   Α∆Α: ΨΩΜΕΩΕ5-5Ω9 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου για την σύνδεση του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  
ο οποίος εισηγούµενος το 11 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
Υπαλλήλου για την σύνδεση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ 
Α.Ε.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθµ. πρωτ. 32339/22-11-2018   εισήγηση του που έχει ως 
εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου για την σύνδεση του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε.» 
Ζητείται η  έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 82.011,17 € στον υπάλληλο του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ελένη Βαλλιάνου    για την σύνδεση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο 
∆ιανοµής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε  και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                       Κ.Α. 
 82.011,17 €  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ ( Ελένη Βαλλιάνου    )    64.7336.08  ( 889/2018  
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης –Σύνδεση ∆ηµοτικού Γηροκοµείου µε δίκτυο 
Ηλεκτροδότησης)   
 
Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 2439/22-11-2018 έγγραφο ∆Ε∆∆ΗΕ   
                          β) την  889/2018  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
                          γ) το αρίθ.  397/2018 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
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Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον 
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  
του ∆ήµου κ.  Ελένη Βαλλιάνου    ποσού 82.011,17  € από τον Κ.Α 64.7336.08  για την σύνδεση του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε.» 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Παπαναστασάτος Γεράσιµος και 
Γκισγκίνης Νικόλαος . 
 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το  397/2018 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  889/2018  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
4) το αρίθ. 2439/22-11-2018 έγγραφο ∆Ε∆∆ΗΕ  
5) την αριθ. 32339/2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Ελένη 
Βαλλιάνου      συνολικού  ποσού  82011,17  € από τον Κ.Α  64.7336.08 για την σύνδεση του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε.» 
 
2. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   31/12/2018 
και σε κάθε περίπτωση όταν η ∆ΕΗ ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύνδεσης. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   344  / 2018                                                                  Α∆Α: ΩΖΕΒΩΕ5-86Ψ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια 

εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής. 
 

                                                                                                                     

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. Παγώνη 
∆ιονύσιος οποίος εισηγούµενος  το  12  ο   θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : « Κατάρτιση των όρων 
∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»  έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  355 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 

προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό     για την Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής , η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το 

παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως ορίζονται στο Άρθρο 2  παρ. 1 
περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονοµικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των 
προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση 
της προµήθειας των προϊόντων της παρούσης. 
Αναλυτικότερα δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 
στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και την 
προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την την ΤΡΙΤΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018  και ώρα 15:00 µ.µ.. 
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και 
επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της.  
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την ΤΡΙΤΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές αυτές 
θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  

2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις 
του παρόντος µέσα.  

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 
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λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων 
οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  

5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το 
νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  

7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις 
οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο 
προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού 
πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 
Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού 
που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους 
απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η 
Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας.  
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του 
Π.∆. 28/2015.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 
1497/1984(Α΄188). Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και µέσα σε καλά 
σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  
γ. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 
4 του παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που 
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (αρ.94 του 
Ν.4412/16) .  
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής 
προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος (αρ.95 του Ν.4412/16) .  
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

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

Α.  Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :   
1.  αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (120 

ηµέρες)   
2.  δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, 

και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.   
3.  δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

Η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου (δεν χρειάζεται γνήσιο της 
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υπογραφής) της εταιρείας και θα αναφέρονται σαφώς τα έγραφα νοµιµοποίησης της εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή 
καταστατικό εταιρείας ή πληρεξούσιο κ.λπ.) 
 

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

Β.   Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) που παρέχεται από την αναθέτουσας αρχή και  ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΑΝΑΠΟΣΤΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται 
σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.  
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου σε δύο µορφές αρχείου Αρχείο PDF, αναρτηµένο µαζί µε 
τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της 
σύµβασης για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην 
αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή.  
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα 
Ε) είναι οι εξής:  
 
1. Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες). Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
 
2. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης).  
 
3. Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην 
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆).  

 
Η Αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
 

4. Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)  
 
5. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του 
ν.3863/2010 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆)  
 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Β.3, Β.4 & Β.5 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις των παραπάνω 
περιπτώσεων Β.1, Β.2, Β.3 , Β.4 & Β.5. 
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Σηµείωση: ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
 

Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  
-Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα, κατά 
περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή και σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, 
όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆  
- Το µέρος ΙΙ.Α συµπληρώνεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς  
-Το µέρος ΙΙ.Β συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς  
-Το µέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης  

-Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόµο υπόχρεου/ -ων, η 
οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 
Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόµο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν 
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννοµες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία. 
 
 

Επισηµαίνεται ότι :  
-Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥ∆.  
-Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της 
ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.  
 
- Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού 
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να 
υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆.  

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

 

- Η υποχρέωση περί µη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥ∆ υπογράφουν :  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία.  
 
Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)  
α)Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συµµετοχής] και συµπληρώνουν τις 
πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα –
µέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οιπληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.  
γ)Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
 

To ΤΕΥ∆ που θα υποβληθούν µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆Σ έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και σε αυτή τη πρώτη φάση του 
διαγωνισµού δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο 
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προσφέρων ανακηρυχθεί προσωρινός µειοδότης τότε θα ζητηθούν εκ νέου οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις µε βεβαίωση γνήσιου 
της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και ηµεροµηνία µετά τη κλήση για προσκόµιση δικαιολογητικών (άρθρο 
12). 
 

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

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

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,  
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά,  
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση της 
προµήθειας,  
iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού  νοµίµου εκπροσώπου της ένωσης για το 
διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,  
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,  
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής,  
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
κοινοπραξία,  
 
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, ή η 
εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η 
σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή,  
 
ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των 
όρων της σύµβασης.   

Ε.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ) :  

α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 
τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από 
το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει 
στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

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

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

ΣΤ.  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  
  

Ζ. Για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες πρέπει να 
καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (εγγεγραµµένος φορέας επαγγελµατικού ή εµπορικά µητρώου), µε το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 
αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

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

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.  
Στο φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν επί ποινή αποκλεισµού, τη 
συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Γ.  
Στα περιεχόµενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν 
εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωµένων επιτρεπόµενων αποκλίσεων διαστάσεων) ή υστέρηση σε σχέση µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 
τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54  του Ν. 4412/2016. 
Για την προσκόµιση των πιστοποιητικών των προτύπων ποιότητας που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση ισχύει το άρθρο 309 
του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναµων πιστοποιητικών αποδεδειγµένα. 
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που φέρει και ο κύριος 
φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, η τιµή του προς προµήθεια υλικού 
δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν ποσοστά έκπτωσης συνολικά ανά  ΟΜΑ∆Α ειδών επί των συνολικών 
τιµών µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, προϋπολογισµός, 
όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα 
αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανά ΟΜΑ∆Α (για µία εκ των τριών Οµάδων ή και για τις 
δύο/τρεις Οµάδες) επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης),  για κάθε 
υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προµηθεύσει το  συνόλο των ειδών (Οµάδα Α ή Οµάδα Β ή Οµάδα Γ και τις 
δύο/τρεις) της παρούσας προµήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική  
προσφορά του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή 
για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της οριστικής  παράδοσης και 
τοποθέτησης των προς προµήθεια ειδών και την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα 
µελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης.  
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση 
αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε είδους της προµήθειας χωρίς ωστόσο 
οι επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται σύµφωνα µε το 
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συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ για κάθε ΟΜΑ∆Α 
ξεχωριστά. 
6)  Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  Σε 
περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την 
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων 
τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα 
στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών που υπολογίζεται από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από 
τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες).  Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί 
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 
µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

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

• Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

• Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική Προσφορά".  

• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  

• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  

• Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης 
απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 
από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), η 
Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό  
α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 
2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να 
καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε 
εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που 
επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και 
σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις 
ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από 
τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η 
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια 
ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή 
οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη 
προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 
άρθρου, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 
προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων 
περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016.  
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι 
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους 
όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών 
φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  
στ) Προσφορά υπό αίρεση.  
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, καθώς 
αυτό δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης . 
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η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά. 
θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται είναι µικρότερη των 120 ηµερών. 
ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα 
παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, 
κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης 
της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ 
και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους 
Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
Επίσης  
Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :  
Εφόσον έχουν συµµετάσχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 πε. δδ του Ν. 4412/2016 , 
απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε 
δηµόσια αρχή . 
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και 
τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε 
τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται 
µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
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3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα 
έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη. 

5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 παρακάτω.  

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες  κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ µόνον, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της 
παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού 
και την ανάθεση της σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής:  
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

1.Πέραν των δικαιολογητικων συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή µετά την αξιολόγηση 
των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να 
υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 
Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  

2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε 
προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 
της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε 
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την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.  
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .  
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα 
έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών. 
8. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή 
µικρότερη. Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου 
(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προµηθειών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που δεν υπερβαίνει 
τα 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόµου.  Οµοίως δεν έχουν 
εφαρµογή τα προβλεπόµενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 
10. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
11.∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες συµβάσεις 
µικρότερης αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να παράξει έννοµα 
αποτελέσµα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης πρέπει να συντρέχει µόνον η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του 
άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση καθώς και η προηγούµενη κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης σε όλους του προσφέροντες.  
12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
14. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 4  αυτής. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται 
στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 
διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο 
κείµενο της Σύµβασης  που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της 
προσφοράς του προµηθευτή.  
15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον ∆ήµαρχο.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Τεχνική Έκθεση της 
αρµόδιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 

• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  

• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα των ειδών για τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωµής.  

• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στην παρούσα ΓΣΥ.  
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16. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
17. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόµενα που δεν 
µπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) 
µπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόµενα στερούν 
από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης. Οι προθεσµίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο 
άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστηµα εξήντα (30) ηµερών. Στο διάστηµα αυτό ισχύος συµπεριλαµβάνεται ο 
χρόνος που υποχρεούται ο ανάδοχος να παραδόσει τα είδη στον φυσικό τους χώρο καθώς και η προθεσµία σύνταξης από την Επιτροπή 
Παραλαβής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  

γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του 
ίδιου Νόµου.  

3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 
130 του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 µε τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

7. Η παραλαβή της προµήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέτα την παράδοση των ειδών 
στο φυσικό τους χώρος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η νοµοθεσία.  

8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται µακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον 
το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Για την παρούσα σύµβαση προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει: 
α) Με µακροσκοπική εξέταση από τον επικεφαλής του ειδικού συνεργείου Παιδικών χαρών του ∆ήµου.  
9. Μετά την µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:  
α) να παραλάβει το υλικό,  
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,  
γ) να απορρίψει το υλικό. 
10. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό 
από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 
προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της 
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Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, 
εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής 
οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν 
κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω 
ελέγχους.  
11. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς 
όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
12. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.  
13. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον 
οριζόµενο χρόνο ολοκλήρωσης της παράδοσης, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων 
του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.  

14. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι 
από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να 
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεταιπριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται για το σύνολο των ειδών, η εξόφληση του 
αναδόχου θα γίνει µε την καταβολή του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 
 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γωνµοδοτικό όργανο  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 
Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 
3.Όπως προβλέπεται από το νοµικό πλαίσιο του χρηµατοδοτικού Προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το οποίο καλύπτει µέρος των 
δαπανών για συγκεκριµένα είδη προµηθειών τα οποία καταγράφονται σε ειδικό Πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης Ι Τεχνικές 
Προδιαγραφές Α/ Γενικά Στοιχεία, πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία (ΥΑ  Αρ. Πρωτ. 4748/20.2.2018) 
Α) Μετά την ένταξη της δράσης στο «Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», ο ∆ήµος υποβάλλει αίτηµα χρηµατοδότησης στη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά σε δαπάνες της εγκεκριµένης δράσης , το οποίο 
αίτηµα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. σύµβαση, τιµολόγιο, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής) όπως αυτά θα 
εξειδικεύονται στην πρόσκληση. 
Β) Η ανωτέρω διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού ελέγξει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, αποστέλλει αίτηµα εκταµίευσης προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την πληρωµή των δικαιούχων του 
προγράµµατος µέσω του ειδικού λογαριασµού που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
Γ) Από τις πιστώσεις υπέρ του ∆ήµου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων πραγµατοποιούνται οι πληρωµές του αναδόχου που 
αφορούν στα είδη τα οποία εντάσσονται στις επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος. 
∆) Αφού απορροφηθούν οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα επιλέξιµα είδη της προµήθειας, µετά εκταµιεύονται οι αµοιβές του 
αναδόχου που αφορούν στα µη επιλέξιµα είδη της προµήθειας τα οποία καλύπτονται από ιδίους πόρους του ∆ήµου. 
Για την άρτια εκτέλεση του προγράµµατος από  τις διαφορετικές πηγές χρηµατοδότησης των προµηθειών και καθώς η ΥΑ 
4748/20.2.2018 ρητώς προβλέπει ότι πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και στη 
συνέχεια να χρησιµοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηµατοδότησης του ∆ήµου, ο ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστό 
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παραστατικό για τα είδη που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ και ξεχωριστό παραστατικό για τα είδη που 
χρηµατοδοτούνται από ιδίους πόρους του ∆ήµου, σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα: 

ΟΜΑ∆Α Α 

α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξοπλισµού Ποσότητα Πηγή Χρηµατοδότησης 

1 Τραµπάλα Παίδων – Ξύλινη ∆ιθέσια τεµ 5 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

2 Κούνια µεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων) τεµ 5 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ µε τσουλήθρα, δύο αναρριχήσεις, σκάλα, τραπεζάκι – 
σύνολο τεµ 

2 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

4 ΣΥΝΘΕΤΟ µε διπλή τσουλήθρα, αναρρίχηση, σκάλα- σύνολο τεµ 2 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

5 ΣΥΝΘΕΤΟ µε αναρρίχηση, τσουλήθρα, τραπεζάκι, σκάλα –σύνολο τεµ 1 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

6 Ελατήριο τραµπάλα νηπίων -τεµ 5 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

7 ∆άπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ (τ.µ.) 520 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

8 Κόλλα δαπέδου (kg) 200 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

9 Ξύλινη Περίφραξη – πολύχρωµη (m) 250 Ιδίοι Πόροι 

10 Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωµατιστή -τεµ 5 Ιδίοι Πόροι 

11 Κάδοι απορριµµάτων-τεµ 10 Ιδίοι Πόροι 

12 Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών –τεµ 10 Ιδίοι Πόροι 

 
ΟΜΑ∆Α Β 

α/α Περιγραφή Εξοπλισµού-υλικών Ποσότητα Πηγή Χρηµατοδότησης 

13 Ηλιακά Φωτιστικά σώµατα µε τα απαιτούµενα υλικά  2 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

14 Προβολείς LED 50W µε τα απαιτούµενα υλικά 4 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

ΟΜΑ∆Α Γ 

α/α Περιγραφή Εξοπλισµού Ποσότητα Πηγή Χρηµατοδότησης 

15 Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης Παιδικής χαράς – 
ανακλαστική 

5 Ιδίοι Πόροι 

16 Πληροφοριακή πινακίδα δηµοσιότητας χρηµατοδότησης παιδικής 
χαράς από Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ 

5 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:  
α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν.4412/16,  
γ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
χαµηλότερη τιµή. 

δ) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

ε) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
στ) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
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σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 
104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ζ) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. 
η) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, 
χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
θ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των 
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της, εφόσον:  
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του 
Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων 
των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη 
του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από 
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την 
επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή 
τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων 
της. 
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.  
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ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες 
συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν προβλέπεται εγγύηση 
συµµετοχής. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 

2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε 
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, ορίζεται για διάστηµα εξήντα (60) ηµερών 
πλέον του συµβατικού χρόνου οριστικής παράδοσης των ειδών. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  Η συνολική προβλεπόµενη ισχύ της εγγύηση καλής 
εκτέλεσης δεν πρέπει να υπολείπεται των τριών (3) µηνών ή 90 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της δηµόσιας σύµβασης. 

3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό 
φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς 
η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την  
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
 ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητα τους.  

6. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Σύµφωνα µε 
την παρούσα Σύµβαση δεν προβλέπεται τµηµατική παραλαβή της προµήθειας συνεπώς η επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται σε 
κάθε περίπτωση µετά την οριστική παραλαβή όλων των υπό προµήθεια ειδών.  
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση 
πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Κατά 
τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
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1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση 
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο 
άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, 
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε 
φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.  
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα των υπό προµήθεια ειδών 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους 
του σχεδίου ∆ιακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής  προϋπολογισµού  64.523,40 € (Εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 

είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
και  β) Ο διαγωνισµός να διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  τις   
19 -12- 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το πρωί  στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού 
Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας Γκισγκίνης Νικόλαος- Μιχαλάτος 
Θεόφιλος και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  355  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3) Τις αριθ. 906 & 907/28/11 -2018  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού 
µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής , προϋπολογισµού    64.523,40 € (Εξήντα 

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
2). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την 19η 
∆εκεµβρίου  2018 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα  10:00 π.µ. στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου 
Αργοστολίου επί της οδού  Λ. Βεργωτή 16  Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  

                    Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο κτήριο του ∆ηµοτικού  
                    Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ., επί της οδού Λ.βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι το αργότερο  
                    µέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 και ώρα 10:00 π.µ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την  
                   ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί  ή να 
αποστείλουν  
                  τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου  
                  επί αποδείξει το αργότερα µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την  
                   ΤΡΙΤΗ 18     ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018 και ώρα 15:00µ.µ. 

Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, 
αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, 
χωρίς να αποσφραγιστούν.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως 
και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς: www.kefallonia.gov.gr  
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜ∆ΗΣ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35 του Ν. 
4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του 
διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 
3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της 
παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), δηλαδή σε 
µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον συµµετέχοντα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη 
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    345 / 2018                                                                      Α∆Α: 6ΣΥΦΩΕ5-Ο5Φ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 

την χαµηλότερη προσφορά (µεγαλύτερη ποσοστιαία % µέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) ανά τιµή 
εργασίας, ωριαίας αποζηµίωσης απρόβλεπτων εργασιών και τιµή ανταλλακτικών, σύµφωνα µε 

τις προϋποθέσεις και τα οριζόµενα της  αριθ. 102/2018 µελέτης ,για την Τακτική ετήσια 
συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019. 

                                                                                                                         

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. Παγώνη 
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∆ιονύσιος οποίος εισηγούµενος  το  13 ο   θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : Κατάρτιση των όρων 
∆ιακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά 
(µεγαλύτερη ποσοστιαία % µέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) ανά τιµή εργασίας, ωριαίας αποζηµίωσης 
απρόβλεπτων εργασιών και τιµή ανταλλακτικών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τα οριζόµενα της  
αριθ. 102/2018 µελέτης, για την Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έτους 2019.»έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  364 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 
προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό     για την Προµήθεια 

ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων –µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς έτους 2019, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  

διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 
 
 

3. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4. ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

i. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο 
αντικείµενο της παρούσης.  

ii. ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 
παρούσης  

iii. συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
iv. κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η 
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη 
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

5. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  το αργότερο 
µέχρι την ΤΡΙΤΗ 15- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 11:30 π.µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί) ή στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, οδός Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού δηλαδή την  ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό 
Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να 
πρωτοκολληθεί φάκελός της. ∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία 
είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να 
αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  

2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις 
διατάξεις του παρόντος µέσα.  

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 11:30 π.µ. 

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί 
και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του 
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  

5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, 

από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  



 959 

7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
2. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  
3. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
4. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  
5. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
1. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 4 της παρούσας ∆ιακήρυξης, δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  
2. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία 

που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (αρ.94 του Ν.4412/16).  
3. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της 

οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας ∆ιακήρυξης (αρ.95 του Ν.4412/16).  

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

7. ΑΡΘΡΟ 4ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω: 

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

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

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

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

υπηρεσίας,  
iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού  νοµίµου εκπροσώπου της ένωσης για 

το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,  
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,  
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,  
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

κοινοπραξία,  
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 

διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η 
παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου 
από την αρµόδια φορολογική αρχή,  

ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των 
όρων της σύµβασης.  

∆. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :  

1.1. αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 
καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  

1.2. βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):  
2.1. Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  
2.2. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:  
3.1. Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται 

στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους 
και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα 
εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω 
για τους ηµεδαπούς.  

3.2. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο 
πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,  αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση 
θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες υποψηφίων.  

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

Ε. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν 
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών 
τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπηρεσιών της παρούσης, θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

Ζ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα. 
► ∆ιευκρίνιση : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση της 
παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν:  

1. οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
2. ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
3. σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
4. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του 

συνεταιρισµού.  
5. όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. 



 961 

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

8. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.  
Στο φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν επί ποινή 
αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  
Στα περιεχόµενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά 
στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης 
της προσφοράς. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωµένων επιτρεπόµενων αποκλίσεων διαστάσεων) ή υστέρηση 
σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 
4412/2016. 
Σε κάθε περίπτωση για την προσκόµιση των ανωτέρω ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναµων 
πιστοποιητικών αποδεδειγµένα. 
Ο υποφάκελος  µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που 
φέρει και ο κύριος φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

9. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1. Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών, η τιµή του προς προµήθεια υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται όπως 
καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

1.1. η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ. 
1.2. οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή οµάδα 

ειδών επί των τιµών µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 
1.3. Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
1.4. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η 

αναθέτουσα αρχή. 
1.5. στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 

προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως οι τιµές 
µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 

2. Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για οποιαδήποτε οµάδα ή οµάδες των προσφερόµενων υπηρεσιών επί του σχεδίου 
Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης), για κάθε υποψήφιο. Συνεπώς σε 
αυτή την περίπτωση η συνολική προσφορά του αναδόχου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες (ποσοστό έκπτωσης επί του 
Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα υπηρεσία, δηλαδή 
µέχρι την τµηµατική πραγµατοποίηση και την οριστική παράδοση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την παραλαβή τους από 
την αρµόδια Επιτροπή. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του συµµετέχοντα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της 
σύµβασης.  

3. Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
4. Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην 

περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

5. Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, υποχρεωτικά στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της υπηρεσίας: 
5.1 την Οµάδα (ή τις οµάδες) στην οποία (στις οποίες) θα συµµετέχουν και την οποία (τις οποίες) θα αφορούν οι προσφερόµενες 

επιµέρους εκπτώσεις, και η µέση έκπτωση. Στις οµάδες για τις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον συµµετοχής θα αναγραφεί “∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”, 

5.2 την ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της ενδεικτικής τιµής εργασίας, για την εκτέλεση 
των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης οµάδας που συµµετέχουν, όπως αυτές περιγράφονται στην µελέτη 
(σύµβολο: α), 

5.3 την ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της ενδεικτικής τιµής ωριαίας αποζηµίωσης 
απρόβλεπτων εργασιών (32€/h- τριάντα δύο ευρώ ανά ώρα) για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της 
συγκεκριµένης οµάδας που συµµετέχουν  (σύµβολο: γ), 
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5.4 την ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της αξίας των τιµών των γνήσιων ανταλλακτικών, 
τα οποία θα χρησιµοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης οµάδας που συµµετέχουν και 
όπως αυτά αναφέρονται στους πλήρεις επίσηµους τιµοκαταλόγους των εταιριών κατασκευής ή εισαγωγής (σύµβολο: β), 

5.5 την ποσοστιαία µέση έκπτωση (Π.Μ.Ε.) ανά τιµή εργασιών, ωριαίας αποζηµίωσης απρόβλεπτων εργασιών και τιµή 
ανταλλακτικών, όπως αυτή προκύπτει από την σχέση (σύµβολο: Π.Μ.Ε.): 
Ποσοστιαία % Μέση Έκπτωση: Π.Μ.Ε. = (α x 30%) + (β x 25%) + (γ x 45%) 
Με την προϋπόθεση:  γ ≥ α  +  γ ≥ β  (επί ποινή αποκλεισµού). 

Προϋπόθεση δηλαδή για την αποδοχή της προσφοράς του συµµετέχοντα, αποτελεί το γεγονός ότι η έκπτωση που θα 
προσφέρει επί της αξίας των τιµών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιµοκαταλόγων των επισήµων αντιπροσώπων 
των εταιρειών εισαγωγής να είναι µεγαλύτερη ή ίση: α) από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιµής εργασίας και β) από 
την ωριαία αποζηµίωση απρόβλεπτων εργασιών.  
Σηµειώνεται ότι για την τιµολόγηση από τον ανάδοχο λαµβάνονται υπόψη και εφαρµόζονται: 

1. το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης στην εργασία,   
2. το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής τιµής ωριαίας αποζηµίωσης απρόβλεπτων εργασιών και  
3. το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης στα ανταλλακτικά  αντίστοιχα και όχι η προσφερόµενη ποσοστιαία µέση έκπτωση.  

Η προσφερόµενη ποσοστιαία µέση έκπτωση λαµβάνεται υπόψη µόνο σαν κριτήριο κατακύρωσης. 
Παράδειγµα  
Συµπλήρωσης Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς  

Προσφερόµενη έκπτωση κατά οµάδα  
σε ακέραιες µονάδες (%) 

Α/Α Περιγραφή 
Ενδεικτικό 

ποσό χωρίς 
Φ.Π.Α. Εργασία 

Ανταλλακτικά - 
Υλικά 

Ωριαία 
αποζηµίωση 

απρόβλεπτων 
εργασιών 

Αριθµητικός 
 

10 

Αριθµητικός 
 

12 

Αριθµητικός 
 

11 

1 

1η ΟΜΑ∆Α:  
Εργασίες επισκευής µηχανικών µερών 
προληπτικής & τακτικής συντήρησης οχηµάτων 
(Επιβατικά-Ηµιφορτηγά-Κλούβες-Τρίκυκλα) 

18.000,00 
Ολογράφως  

 
∆ΕΚΑ 

Ολογράφως  
 

∆Ω∆ΕΚΑ 

Ολογράφως  
 

ΕΝΤΕΚΑ 

Π.Μ.Ε.=(αx30%) + (βx25%) + (γx15%) 
(µε την προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισµού, β≥α & β≥γ  

11,25% 

6. Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο 
αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της υπηρεσίας), οι δε συµµετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 

10. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών που υπολογίζεται από την εποµένη 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  

2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες).  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της 
διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να 
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επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

11. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται 
στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
3.1. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
3.2. Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική 

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

περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  
3.5. Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών 

προσφορών, µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

3.6. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  
3.7. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί 
ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων 
µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός 
ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό:  

1. όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
2. των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
3. των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 

12. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

(άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού 

µπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα 
που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα 
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν 
έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση 
αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή 
µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε 
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τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 
που έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως 
συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  

4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο 
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του 
παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

13. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

1. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.  

2. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα 
µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

3. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

4. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 
5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός 

ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

6. Προσφορά υπό αίρεση.  
7. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο 

αναπροσαρµογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης . 
8. Η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται 

από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
9. Εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται,  και είναι µικρότερη των 120 

ηµερών. 
10. Για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 
11. Οικονοµική προσφορά που δεν αποδέχεται το δικαίωµα προαίρεσης 15% του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων. 

14. ΑΡΘΡΟ 11ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει 
εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα 
αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  

1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι 
: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 
εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις 
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 
ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
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1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

1.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 

1.2. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
1.2.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
1.2.2. Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα 

µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
1.3. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

1.3.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
1.3.2. Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
1.3.3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 
ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

1.4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
1.4.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

τους Συµβουλίου.  
1.4.2. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

1.5. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
1.5.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  

2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 
κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας). Τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  

3. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα 
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί 
οψιγενών µεταβολών 

4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρακάτω.  

15. ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει:  
1.1. Κατακύρωση της υπηρεσίας για µία ή περισσότερες οµάδες του προϋπολογισµού της µελέτης. 
1.2. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  

2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

16. ΑΡΘΡΟ 13ο: ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

i. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο 
της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

ii. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

1. Πέραν των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή µετά την 
αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός 
ανάδοχος) να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
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ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  

2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 
του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε 
την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 
της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η 
διαδικασία µαταιώνεται.  

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης 
της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης 
του άρθρου 105 .  

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα 
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί 
οψιγενών µεταβολών. 

8. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι 
µεγαλύτερη ή µικρότερη. Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών του 
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προµηθειών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

9. Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που δεν 
υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί 
Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου 
Νόµου.  Οµοίως δεν έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 

10. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

11. ∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες 
συµβάσεις µικρότερης αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς 
για να παράξει έννοµα αποτέλεσµα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης πρέπει να συντρέχει µόνον η 
προϋπόθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση 
καθώς και η προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες.  

12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
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14. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου και 
κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης  που επισυνάφθηκε στην 
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον 
∆ήµαρχο.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Τεχνική 
Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 

• Τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της υπηρεσίας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  

• Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Τις προσφερόµενες υπηρεσίες κάθε οµάδας, σύµφωνα µε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της Μελέτης και το Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς.  

• Την συµφωνηθείσα τιµή.  

• Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών.  

• Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις 

• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

• Τον τρόπο παραλαβής.  

• Τον τρόπο πληρωµής.  

• Τις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στα έγγραφα αυτής. 
16. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του αναδόχου είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
17. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα 

από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα 
φαινόµενα που δεν µπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά 
φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) µπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το χρόνο 
εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης. Οι 
προθεσµίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. 

17. ΑΡΘΡΟ 14ο: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/12/2019. Το δικαίωµα προαίρεσης ασκείται εντός του 
χρόνου ισχύος της σύµβασης.  

18. ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  
1.1. οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
1.2. οι όροι της σύµβασης και  
1.3. συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος σύµφωνα 
µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόµου.  

3. Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 
130 του Ν. 4412/2016. 

4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 µε τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
6.1. Σε περίπτωση τµηµατικής παράδοση παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
6.2. Παραλήφθηκαν συνολικά όλα τα είδη που παραδόθηκαν. 
6.3. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
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6.4. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές 
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

7. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης της υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από τη ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών και την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Οι ανωτέρω υπηρεσίες εισηγούνται στο αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

8. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή – συντήρηση όλων των οχηµάτων – µηχανηµάτων της µελέτης είναι αυτή 
που περιγράφεται στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

9. Η εκτέλεση της υπηρεσίας παραλαµβάνεται τµηµατικά. Συγκεκριµένα η αρµόδια υπηρεσία που παρακολουθεί την εκτέλεση της 
σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της µηνιαίας εκτέλεσης της σύµβασης και ενηµερώνει την αρµόδια 
Επιτροπή παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την υποβολή του 
τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό, ήτοι έως τις 31/12/2018 ή έως την εξάντληση των 
ποσοτήτων µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 
4412/2016.   

10. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 
4412/2016 και µε την προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της 
σύµβασης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

11. Αν τα είδη παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής.  

12. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
12.1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας 

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

13. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
14. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
15. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών 

λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
218 ως ανωτέρω.  

16. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα. 
Εφόσον κριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα 
του, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υπηρεσιών (ανταλλακτικά - 
εργασία), µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία 
που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η υπηρεσία µπορεί να 
απορριφθεί. Εάν η υπηρεσία  απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η 
επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  

17. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι 
δυνητική.  

18. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  
19. Η τµηµατική παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) 

ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε τµήµατος της  υπηρεσίας. 
20. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα 

στον οριζόµενο χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
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αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή 
του αναδόχου.  

21. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι 
προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 
οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

19. ΑΡΘΡΟ 16ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατική, η εξόφληση του αναδόχου 
θα γίνεται τµηµατικά και µε ελάχιστη συχνότητα ανά ηµερολογιακό µήνα.  

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την τµηµατική εξόφληση είναι τα εξής: 
2.1. Βεβαίωση καλής εργασίας των εργασιών και της άριστης κατάστασης των ανταλλακτικών κάθε οχήµατος/των που προωθείται 

για επισκευή και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καµιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά. 
Πριν από την οποιαδήποτε εκτέλεση επισκευαστικής εργασίας, θα πρέπει να επιδειχθεί στον ανάδοχο σχετική εντολή νόµιµης 
εντολής επιθεώρησης και βεβαίωσης αναγκαιότητας τοποθέτησης ανταλλακτικού από την τριµελή επιτροπή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της 3373/390/20-3-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας. 

2.2. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
2.3. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
2.4. Πιστοποιητικά Φορολογικής, Ασφαλιστικής  και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας.  

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

20. ΑΡΘΡΟ 17ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού:  

1.1. στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
2.2. αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις  
2.3. αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 

παρατάσεων.  
2.4. από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
2.5. στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
2.6. σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
2.7. στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη η συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 

2.8. αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του 
Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 
79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

2.9. αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
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που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 
στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

2.10. αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε.  

2.11. εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 

2.12. εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν οι υπηρεσίες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

2.13. αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις προσφερόµενες υπηρεσίες (εργασία-ανταλλακτικά) που 
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
2.1. η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύµβαση.  
2.2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης και σε περίπτωση που έχει 
αποδεσµευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή 
υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

21. ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

i. η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 
132 του Ν.4412/16,  

ii. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 
σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

22. ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  

1.1. εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 
αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  

1.2. στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β 
της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 

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

2.1. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
2.2. αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 

συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείµενο,  

2.3. αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
2.4. αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
2.5. στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
2.6. για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  
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3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, 
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή 
να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας 
ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  

5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την 
ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε 
τροποποίηση ή µη των όρων της. 

6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου.  

23. ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε 
διαδικασίες συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς προτείνεται στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της 
παρούσας τεχνικής έκθεσης να µη προβλεφθεί εγγύηση συµµετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός µε την προσέλκυση 
υποψηφίων αναδόχων για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος προαίρεσης) και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο ή τους µειοδότες αναδόχους ανά οµάδα εργασιών του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της 
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, για το 
διάστηµα που ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες από την οριστική παράδοση της υπηρεσίας.  

3. Σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική παραλαβή της υπηρεσίας, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης ανά φορέας αποδεσµεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τµήµατος 
της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Η εγγυητική αποδεσµεύεται πλήρως µετά την παραλαβή και της 
τελευταίας προβλεπόµενης ποσότητας. 

4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  

5. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
5.1. την ηµεροµηνία έκδοσης,  
5.2. τον εκδότη,  
5.3. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
5.4. τον αριθµό της εγγύησης,  
5.5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
5.6. την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση,  
5.7. τους όρους ότι:  
6.7.1. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και  
6.7.2. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου,  
5.8. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού,  
5.9. την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
5.10. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 

εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
5.11. τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

6. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  

7. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσµου.  
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24. ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
25. ΑΡΘΡΟ 22ο: ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

26. ΑΡΘΡΟ 23ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

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

27. ΑΡΘΡΟ 24ο: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και 
αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος  δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήµατα αυτής, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους 
του σχεδίου ∆ιακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 

προσφορά (µεγαλύτερη ποσοστιαία % µέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) ανά τιµή εργασίας, ωριαίας 
αποζηµίωσης απρόβλεπτων εργασιών και τιµή ανταλλακτικών σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

της αριθ. 102/2018 µελέτης) για την «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019, προϋπολογισµού 69.440,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» 

και  β) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  την  
15 -01- 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί  στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. 
Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μιχαλάτος Θεόφιλος και 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
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2) Την   364 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης). 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά (µεγαλύτερη ποσοστιαία % µέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) ανά τιµή εργασίας, 
ωριαίας αποζηµίωσης απρόβλεπτων εργασιών και τιµή ανταλλακτικών σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
αριθ. 102/2018 µελέτης) για την «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
έτους 2019, προϋπολογισµού 69.440,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» και θα βαρύνει τους κάτωθι 
αναφερόµενους  ΚΑΕ του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2019: 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2019 (ΚΑΕ) Ποσό  
10.6263.01 3.400,00 

20.6263.01 10.000,00 

20.6671.01 12.000,00 

30.6263.01 21.000,00 

∆ήµος Κεφαλλονιάς 

30.6671.01 23.040,00 

 
2). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  την  
15 -01- 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί  στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. 
Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.(Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, 
κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί) ή στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, οδός Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη 
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την  ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 
µ.µ. Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή 
είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της. ∆ε 
λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την 
∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 
προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
 
3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς: www.kefallonia.gov.gr  
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜ∆ΗΣ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35 του Ν. 
4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του 
διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 
3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της 
παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), δηλαδή σε 
µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον συµµετέχοντα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη 
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  346   / 2018                                                             Α∆Α: ΩΛΩΟΩΕ5-ΣΩ4 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για 

την: «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019». 
 
 
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. Παγώνη 
∆ιονύσιος οποίος εισηγούµενος  το  14 ο   θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : Κατάρτιση των όρων 
∆ιακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια Ελαστικών για τα 
οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019».έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα 
παρακάτω:  

` 
Σύµφωνα µε την  365 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 

προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό     για την Προµήθεια Ελαστικών 
για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το 

παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

28. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
29. ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

v. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  

vi. ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 
παρούσης  

vii. συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
viii. κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός 
εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

30. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
8. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  το 
αργότερο µέχρι την 15η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 10:00 π.µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί) ή στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, οδός Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 14η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. Προσφορά που περιέρχεται στο 
Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να 
αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της. ∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την 
καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
έως την 14η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να 
αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  

9. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από 
τις διατάξεις του παρόντος µέσα.  

10. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω 
προθεσµία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της 
εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 115 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 
π.µ. 

11. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί 
να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
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πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης 
δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  

12. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
13. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 

προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  
14. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

 
 

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

6. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
7. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  
8. Ο τίτλος της σύµβασης και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
9. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).  
10. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
4. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας ∆ιακήρυξης, δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  
5. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και 

στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (αρ.94 του 
Ν.4412/16).  

6. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της 
οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας ∆ιακήρυξης (αρ.95 του Ν.4412/16).  

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

32. ΑΡΘΡΟ 4ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω: 
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Α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016 (Α 147) όπως 
απεικονίζεται στο ΦΕΚ 3698 Β’ /16-11-2016. 

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

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

x. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,  
xi. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά,  
xii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση της προµήθειας,  
xiii. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού  νοµίµου εκπροσώπου της ένωσης για το 

διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,  
xiv. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,  
xv. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής,  
xvi. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,  
xvii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή της προµήθειας που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, ή η 

εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή της προµήθειας που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 
διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική 
αρχή,  

xviii. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της 
σύµβασης.  

∆. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
5. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :  

1.3. αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της 
συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  

1.4. βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

6. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):  
2.3. Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  
2.4. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

7. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:  
3.3. Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω 

υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 
αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε 
ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.  

3.4. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,  αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

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

Ε. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το 
οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπηρεσιών της παρούσης, θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

Ζ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα. 
► ∆ιευκρίνιση : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση 
της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν:  
6. οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
7. ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
8. σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
9. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του 

συνεταιρισµού.  
10. όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση 

ή κοινοπραξία. 

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

33. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.  
Στο φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν επί ποινή 
αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  
Στα περιεχόµενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά 
στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωµένων επιτρεπόµενων αποκλίσεων διαστάσεων) ή 
υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. 
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54 του 
Ν. 4412/2016. 
Σε κάθε περίπτωση για την προσκόµιση των ανωτέρω ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί ισοδύναµων 
πιστοποιητικών αποδεδειγµένα. 
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του όλα τα στοιχεία που 
φέρει και ο κύριος φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

34. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
7. Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης προµηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών, η τιµή του προς προµήθεια υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται όπως 
καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

1.6. η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ. 
1.7. οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή οµάδα 

ειδών επί των τιµών µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 
1.8. Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
1.9. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η 

αναθέτουσα αρχή. 
1.10. στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 

προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως οι τιµές 
µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 

8. Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των ελαστικών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως 
αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης), για κάθε υποψήφιο. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική 
προσφορά του αναδόχου για την προµήθεια θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα 
προµήθεια, δηλαδή µέχρι την τµηµατική πραγµατοποίηση και την οριστική παράδοση της προµήθειας και την παραλαβή 
τους από την αρµόδια Επιτροπή. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του συµµετέχοντα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους 
της σύµβασης.  

9. Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
10. Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των 
οικονοµικών φορέων. 

11. Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, συνολικά για τα προσφερόµενα ελαστικά την 
προσφερόµενη τιµή και τα σύνολα (ολογράφως & αριθµητικώς). 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συµφερότερη προσφορά που θα προκύψει από την χαµηλότερη συνολικά 
προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των ελαστικών του προϋπολογισµού της µελέτης. 
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Σε περίπτωση απολύτως ίδιων προσφορών θα διεξάγεται κλήρωση.   
12. Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς.  Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε συµµετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα 
µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 

35. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών που υπολογίζεται από την 

εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 
ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε 
την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν 
τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  

4. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες).  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της 
διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση 
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν 
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

36. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

5. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 
καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

6. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
3.8. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
3.9. Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική 

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

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

3.12. Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών 
προσφορών, µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

3.13. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη 
διακήρυξη.  

3.14. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν 
ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός 
ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό:  

4. όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτών, 

5. των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
6. των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους 
τους προσφέροντες. 

37. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
(άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 

6. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση 
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 

7. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, 
ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, 
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν 
επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής 
σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και 
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, 
υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η 
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

8. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως 
συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  

9. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί 
να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  

10. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 
του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη 
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

38. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

12. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.  

13. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, 
εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

14. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

15. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 
16. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός 

ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

17. Προσφορά υπό αίρεση.  
18. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο 

αναπροσαρµογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης . 
19. Η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν 

συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
20. Εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται,  και είναι µικρότερη των 120 

ηµερών. 
21. Για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 
22. Οικονοµική προσφορά που δεν αποδέχεται το δικαίωµα προαίρεσης 15% του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων. 
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39. ΑΡΘΡΟ 11ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
2. Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να 

υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  

1.6. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
1.6.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος 

τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται 
ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 
προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

1.6.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

1.6.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

1.6.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 

1.7. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
1.2.3. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
1.2.4. Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 

και τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
1.8. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

1.3.4. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
1.3.5. Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
1.3.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή 

αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

1.9. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
1.4.3. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
1.4.4. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

1.10. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
1.5.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις 
ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της 
παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης 
του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  

7. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα 
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί 
οψιγενών µεταβολών 

8. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι µεγαλύτερη ή µικρότερη. 
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9. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 
να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρακάτω.  

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

1.3. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  
4. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας 

του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
41. ΑΡΘΡΟ 13ο: ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

iii. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

iv. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

18. Πέραν των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή µετά 
την αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται 
ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 
73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  

19. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

20. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

21. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  

22. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή 
των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
και το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.  

23. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 
είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .  

24. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα 
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 
περί οψιγενών µεταβολών. 

25. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι 
µεγαλύτερη ή µικρότερη. Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών του 
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προµηθειών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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26. Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που 
δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 
4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το 
άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόµου.  Οµοίως δεν έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 

27. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

28. ∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες 
συµβάσεις µικρότερης αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
συνεπώς για να παράξει έννοµα αποτέλεσµα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης πρέπει να 
συντρέχει µόνον η προϋπόθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση καθώς και η προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους 
τους προσφέροντες.  

29. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 
να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

30. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

31. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου 
και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης  που επισυνάφθηκε στην 
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

32. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον 
∆ήµαρχο.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην 
Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 

• Τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  

• Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Την προσφερόµενη προµήθεια, σύµφωνα µε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της Μελέτης και το Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς.  

• Την συµφωνηθείσα τιµή.  

• Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης της προµήθειας.  

• Τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόµενης προµήθειας σύµφωνα µε τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις 

• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

• Τον τρόπο παραλαβής.  

• Τον τρόπο πληρωµής.  

• Τις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στα έγγραφα αυτής. 
33. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του αναδόχου είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης. 
34. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε 
έκτακτα φαινόµενα που δεν µπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα 
καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) µπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το 
χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της 
σύµβασης. Οι προθεσµίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. 

42. ΑΡΘΡΟ 14ο: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/12/2019. Το δικαίωµα προαίρεσης ασκείται εντός του χρόνου 
ισχύος της σύµβασης.  
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43. ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
2. Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  

21.1. οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
21.2. οι όροι της σύµβασης και  
21.3. συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

22. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως όρος 
σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόµου.  

23. Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 
130 του Ν. 4412/2016. 

24. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

25. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016 µε τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

26. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
26.1. Σε περίπτωση τµηµατικής παράδοση παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
26.2. Παραλήφθηκαν συνολικά όλα τα είδη που παραδόθηκαν. 
26.3. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
26.4. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές 

εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
27. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης της υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από τη ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών και την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Οι ανωτέρω υπηρεσίες εισηγούνται στο 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της 
σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

28. Η εκτέλεση της προµήθειας παραλαµβάνεται τµηµατικά. Συγκεκριµένα η αρµόδια υπηρεσία που παρακολουθεί την 
εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της µηνιαίας εκτέλεσης της σύµβασης και ενηµερώνει 
την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού 
αντικειµένου.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την υποβολή του 
τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό, ήτοι έως τις 31/12/2018 ή έως την εξάντληση των 
ποσοτήτων µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 
4412/2016.   

29. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 
4412/2016 και µε την προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της 
σύµβασης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

30. Αν τα είδη παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

31. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
31.1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής 

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

32. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
33. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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34. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της προµήθειας, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  

35. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την προµήθεια µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις 
που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα. Εφόσον 
κριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της προµήθειας, µε ή χωρίς έκπτωση 
επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η προµήθεια µπορεί να απορριφθεί. Εάν η 
προµήθεια  απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν 
προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  

36. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της προµήθειας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής 
παραλαβής είναι δυνητική.  

37. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  
38. Η τµηµατική παραλαβή της προµήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα 

(10) ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε τµήµατος της  προµήθειας. 
39. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής 

µέσα στον οριζόµενο χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει, προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου.  

40. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι 
προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 
οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

44. ΑΡΘΡΟ 16ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
3. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατική, η εξόφληση του 

αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και µε ελάχιστη συχνότητα ανά ηµερολογιακό µήνα.  
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την τµηµατική εξόφληση είναι τα εξής: 

2.5. Βεβαίωση καλής εργασίας και της άριστης κατάστασης των ελαστικών κάθε οχήµατος/των που προωθείται για επισκευή και 
εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καµιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά. 
Πριν από την οποιαδήποτε εκτέλεση επισκευαστικής εργασίας, θα πρέπει να επιδειχθεί στον ανάδοχο σχετική εντολή 
νόµιµης εντολής επιθεώρησης και βεβαίωσης αναγκαιότητας τοποθέτησης ελαστικού από την τριµελή επιτροπή σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της 3373/390/20-3-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας. 

2.6. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
2.7. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
2.8. Πιστοποιητικά Φορολογικής, Ασφαλιστικής  και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας.  

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

45. ΑΡΘΡΟ 17ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
5. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού:  

1.1. στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
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2.2. αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις  

2.3. αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
παρατάσεων.  

2.4. από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
2.5. στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
2.6. σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
2.7. στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη η συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 

2.8. αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 
του Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της 
σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στα έγγραφα της 
σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

2.9. αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

2.10. αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

2.11. εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 

2.12. εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προµήθεια, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

2.13. αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα ελαστικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 
του ν. 4412/2016) 

6. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
2.1. η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η προµήθεια  δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύµβαση.  
2.2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

7. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση 
του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης και σε περίπτωση 
που έχει αποδεσµευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 

8. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή 
υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

46. ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

iii. η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του 
άρθρου 132 του Ν.4412/16,  

iv. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της 
σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
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47. ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
7. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  
1.3. εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 

αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  
1.4. στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. 
Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 

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

2.7. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
2.8. αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση 

του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 
ανάθεση αντικείµενο,  

2.9. αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
2.10. αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
2.11. στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
2.12. για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  

9. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, 
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της 
ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  

10. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων 
φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  

11. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε 
την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, 
µε τροποποίηση ή µη των όρων της. 

12. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου.  

48. ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
2. Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε 

διαδικασίες συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς προτείνεται στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της 
παρούσας τεχνικής έκθεσης να µη προβλεφθεί εγγύηση συµµετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός µε την 
προσέλκυση υποψηφίων αναδόχων για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος προαίρεσης) και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο ή τους µειοδότες αναδόχους ανά οµάδα εργασιών του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της 
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο 
παράδοσης, για το διάστηµα που ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες από την οριστική παράδοση της προµήθειας.  

9. Σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική παραλαβή της προµήθειας, 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανά φορέας αποδεσµεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
τµήµατος της προµήθειας που παραλήφθηκε οριστικά. Η εγγυητική αποδεσµεύεται πλήρως µετά την παραλαβή και 
της τελευταίας προβλεπόµενης ποσότητας. 

10. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  

11. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
5.1. την ηµεροµηνία έκδοσης,  
5.2. τον εκδότη,  
5.3. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
5.4. τον αριθµό της εγγύησης,  
5.5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
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5.6. την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση,  

5.7. τους όρους ότι:  
6.7.1. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
6.7.2. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου,  
5.8. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού,  
5.9. την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
5.10. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
5.11. τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

12. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  

13. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσµου.  

49. ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
2. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε 

περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

4. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα 
της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο.  

5. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
50. ΑΡΘΡΟ 22ο: ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

52. ΑΡΘΡΟ 24ο: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και 

αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
5. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος  δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
6. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήµατα αυτής, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους 
του σχεδίου ∆ιακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια 
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Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019», προϋπολογισµού 54.659,20 ευρώ µε 
το Φ.Π.Α. 

και  β) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  την  
15 -01- 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί  στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. 
Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι. 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μιχαλάτος Θεόφιλος και 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   365 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης). 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019», 
προϋπολογισµού 54.659,20 ευρώ µε το Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους ως κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α.Ε., του υπό 
κατάρτιση προϋπολογισµού του οικ. έτους 2019: 

Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2019 (ΚΑΕ) ΦΟΡΕΑΣ 

Περιγραφή Ποσό σε ευρώ (€) µε το Φ.Π.Α. 

 20.6673 24.000,00  
∆ήµος Κεφαλλονιάς 

 30.6673.01 30.659,20 

 
2). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  την  
15 -01- 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί  στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού 
Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.(Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί) ή στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, οδός Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο 
µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την  ∆ΕΥΤΕΡΑ  14 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 µ.µ.  

Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη 
και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της. ∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές 
που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο 
Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την 14η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές 
αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα 
προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος µέσα.  
Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω 
προθεσµία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ 
της εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 15 Ιανουαρίου 2019 και 
ώρα 10:00 π.µ. 

 
3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr    
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στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς: www.kefallonia.gov.gr  

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜ∆ΗΣ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35 του Ν. 
4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξης του 
διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 
3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της 
παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), δηλαδή σε 
µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον συµµετέχοντα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη 
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   347  / 2018                                                                     Α∆Α: Ω9ΩΞΩΕ5-16Χ 
ΘΕΜΑ : 15η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 15 o 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «15 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  από  3 -12-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος Προϋπολογισµού της 
∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018  
 
 

1. Παρακαλούµε όπως, σύµφωνα µε πρωτύτερη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίνετε την 
διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.11 µε τίτλο «Οικονοµική ενίσχυση πληγέντων από τις 
πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» και διαµορφωµένη πίστωση 20.000,00 ευρώ και την 
ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6731.02 µε τίτλο «Απόδοση στην Α/βάθµια Σχολική 
Επιτροπή» και διαµορφωµένη πίστωση 40.000,00 ευρώ.  

2. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ.Α. Εξόδων και καταγραφής της 
απαιτούµενης πίστωσης έως το τέλος του οικονοµικού έτους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
τις κάτωθι µεταβολές: 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.04 µε τίτλο «∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά 
πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς» και διαµορφωµένη πίστωση 48.500,00 ευρώ µε το ποσό 
των 420,00 ευρώ. 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.6699.02 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας» 
και διαµορφωµένη πίστωση 9.000,00 ευρώ, κατά 300,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6222 µε τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού» και διαµορφωµένη πίστωση 80.000,00 ευρώ µε το ποσό των 9.000,00 ευρώ. 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 20.6233 µε τίτλο «Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων» και διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 ευρώ κατά 2.000,00 ευρώ. 

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

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 20.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 
( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» και διαµορφωµένη 
πίστωση 2.000,00 ευρώ. 
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• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 20.6635 µε τίτλο «Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» και 
διαµορφωµένη πίστωση 15.000,00 ευρώ. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 20.7335.07 µε τίτλο «Συντήρηση Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού 
∆.Ε. Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 15.000,00 ευρώ. 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 20.7325.02 µε τίτλο «Επέκταση Φ.Ο.Π. και λοιπές εργασίες δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού µέσω ∆ΕΗ Α.Ε. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )» και διαµορφωµένη πίστωση 18.000,00 ευρώ κατά ποσό 8.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 20.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 
οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» και διαµορφωµένη 
πίστωση 945.934,96 ευρώ µε το ποσό των 46.000,00 ευρώ 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 
οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» και διαµορφωµένη 
πίστωση 614.813,36 ευρώ µε το ποσό των 197.000,00 ευρώ 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 251.340,85 ευρώ κατά ποσό 40.000,00 ευρώ 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.10 µε τίτλο «Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα παραλιών 
κ.λ.π.)» και διαµορφωµένη πίστωση 110.000,00 ευρώ κατά ποσό 40.000,00 ευρώ. 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 00.6117.04 µε τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την προετοιµασία και προσαρµογή στο νέο Κανονισµό Προστασίας 
∆εδοµένων (ΕΕ 2016/679)» και διαµορφωµένη πίστωση 20.000,00 κατά ποσό 15.000,00 
ευρώ 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.13 µε τίτλο «Υπηρεσίες τεκµηρίωσης περιουσιολογίου» και 
διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 ευρώ µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 00.6731.06 µε τίτλο «Απόδοση στο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο 
Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 50.000,00 ευρώ. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7111.01 µε τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών 
εκτάσεων» και διαµορφωµένη πίστωση 50.000,00 ευρώ. 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 10.7135.00 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ 
κ.λ.π.)» και διαµορφωµένη πίστωση 2.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6271 µε τίτλο «Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ» και 
διαµορφωµένη πίστωση 1.000,00 µε το ποσό των 50.000,00 ευρώ.  

3. Μετά από εισήγηση του Τµήµατος προγραµµατισµού και συνεργασία µε τους αρµόδιους 
Αντιδηµάρχους σχετικά µε Κ.Α. Εξόδων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε: 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.02 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 και την ανάλογη µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6261.06 µε τίτλο «Εργασίες ανακαίνισης 
τουαλετών ∆ηµοτικού Σχολείου Οµαλών» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ µε το 
ποσό των 6.534,00 ευρώ. 
- την µείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.12 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας ∆.Κ. 
Οµαλών» και διαµορφωµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ κατά 4.100,00 ευρώ. 

 
Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 27.728,47 ευρώ.  

 
                                                                                                             Αργοστόλι 3-12-2018 

Ο συντάξας                                                                                                                     Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                                          Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
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Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 15ης αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2018 - τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και την εισήγηση πρότασης για 
έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι ψηφίζει την παράγραφο 1 µε την προσθήκη να καλυφθεί όλο το 
ποσό των σαράντα χιλιάδων , από την παράγραφο 2 ψηφίζει την ενίσχυση του ΚΑ 00.6495.04  για 
τους ΡΟΜΑ  και την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6271 µε τίτλο «Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ» 
και από την παράγραφο 3 την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6261.06 µε τίτλο «Εργασίες 
ανακαίνισης τουαλετών ∆ηµοτικού Σχολείου Οµαλών». 

                 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

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

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

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

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

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 15ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης 
Προϋπολογισµού έτους  2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού 
του  έτους 2018   και   εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  348  / 2018                                                                  Α∆Α: 7∆ΚΟΩΕ5-ΧΚΜ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για «Υπηρεσίες ασφάλισης 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2018 -2019» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος 
εισηγούµενος  το 16ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  
διαγωνισµού για «Υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
2018-2019 »θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.  32752 /27-11-2018 Πρακτικού του εν λόγω 
διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 
 
                                 Αργοστόλι:  27.11.2018 
                                 Αριθ.Πρωτ.:  32752 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
53. ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/νση   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Προµηθειών 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
FAX:26710 - 22572 

  
 
 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  υπηρεσιών για το έτος 
2018(Ν4412/2016). Αρ.Αποφ:33/2018,Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 
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«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» 
  

Στο Αργοστόλι, σήµερα 27.11.2018, ηµέρα Tρίτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, 
συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 32536/26-11-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 
33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν 
στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 766/31272/14-11-2018 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 766/31272/14-11-2018 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» , και το νοµικό πλαίσιο 
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ.   

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 27/11/2017 και ώρα 10:00 π.µ. 
Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού 

τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του 
ανακοίνωσε ότι έχουν πρωτοκολληθεί  δύο (2) προσφορές,  και αναλυτικά οι ως κάτωθι ανα 

Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  και αναλυτικά:  
1]Υδρόγειος Ασφαλιστική µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κ. Ραυτόπουλο Γεράσιµο του Παναγή µε Α∆Τ, ΑΕ-302149 , η 

προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. πρωτ. 32751/27-11-2018 
 Στη συνέχεια η επιτροπή για την αποσφράγιση των προσφορών, διαπίστωσε ότι   έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε 
τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, προσφορές  από τις παρακάτω αναφερόµενες ασφαλιστικές εταιρείες: 

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ηµ/νία Υποβολής 
προσφοράς 

Αριθ. Πρωτ. Υποβληθείσας Προσφοράς 

1 INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 23/11/2018 32431/23-11-2018 

2 ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε. 23/11/2018 32440/23-11-2018 

3 Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 27/11/2018 32751/27-11-2018 

  Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών.  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στον 

∆ιαγωνισµό όλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, στη συνέχεια προχώρησαν στην αποσφράγιση  των «Φακέλων Προσφοράς»  
των    τριών (3) συµµετεχόντων εταιρειών ,παρουσία του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας Υδρόγειος 
Ασφαλιστική, κ. Ραυτόπουλο Γεράσιµο του Παναγή και µε τη σειρά που κατεγράφησαν παραπάνω,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «τεχνική Προσφορά» και ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την  αποσφράγιση των υποφακέλων των δικαιολογητικών , η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
  α) ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι τρεις(3)   και ως άνω 
αναφερθείσες κατατεθειµένες προσφορές 

β) ότι όλα τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  των παραπάνω αναφεροµένων  κατατεθέντων 
προσφορών, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ.  766/31272/14-11-2018  ∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018/2019, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος του παρόντος πρακτικού,  και  ήταν  πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ. 766/31272/14-11-2018   ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019»,ήτοι τα 
οριζόµενα στο  άρθρο 4 της υπ. αριθµ. 766/31272/14-11-2018 ∆ιακήρυξης. 
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Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του 
διαγωνισµού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού, 
  Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων Τεχνικής προσφοράς των παραπάνω 
αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών , και διεπίστωσε ότι όλα τα ∆ικαιολογητικά του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
των τριών(3) εταιρειών, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της υπ. αριθµ. 766/31272/14-11-2018 ∆ιακήρυξης του 
∆ήµου Κεφαλονιάς. 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων Οικονοµικής Προσφοράς των παραπάνω αναφεροµένων 
κατατεθειµένων προσφορών  και συγκεκριµένα : 

α)η προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  «INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» , συνολικού ποσού 21.486,96€ και 
έκπτωσης 1,00%, 

β) η προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.», συνολικού ποσού 15.600,00€ και 
έκπτωσης 28,00(28,1238)%,  

γ) η προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», συνολικού ποσού 15.150,00€ και 
έκπτωσης 30,00(30,1971)%,  

και αφού διαπίστωσε ότι αυτές ήταν σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6  της  υπ. αριθµ. 766/31272/14-11-2018   
∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς(), 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019»» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 766/31272/14-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την 
υψηλότερη  έκπτωση 30,00(30,1971)% επί του προϋπολογισµού της µελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 15.150,00€ , έναντι 
προσφοράς ποσού 15.600,00€ και έκπτωσης 28,00(28,1238)% του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.» και 
προσφοράς  ποσού 21.486,96€ και έκπτωσης 1% του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  «INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε 
δύο (2) αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό 
του  Συνοπτικού διαγωνισµού   ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2018-2019 » προϋπολογισµού  21.704,00€ (είκοσι ενός  
χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων ευρώ ),συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Παπαναστασάτος Γεράσιµος – 
Μιχαλάτος Θεόφιλος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 
 

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

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

• Την   µε αρίθµ.  841 / 2018 Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης  

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

• την  324/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 62Ω3ΩΕ5-3ΨΘ    
       Το µε αρίθ. πρωτ.   32752/27-11-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ.  32752/27-11-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του συνοπτικού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για 
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την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 στο σύνολο 
των οχηµάτων, εκπεφρασµένο σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προϋπολογισµού 21.704,00€ (είκοσι ενός  χιλιάδων επτακοσίων 
τεσσάρων ευρώ ), 
      2)  Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019»» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 766/31272/14-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    
την υψηλότερη  έκπτωση 30,00(30,1971)% επί του προϋπολογισµού της µελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 15.150,00€ , 
έναντι προσφοράς ποσού 15.600,00€ και έκπτωσης 28,00(28,1238)% του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.» και προσφοράς  ποσού 21.486,96€ και έκπτωσης 1% του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  «INTERLIFE 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» 
    3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, 
η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο 
άρθρο 221παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) 
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

 
 
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 349                                                                 Α∆Α: 6ΣΟ8ΩΕ5-3ΞΣ     
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι (β απόσπασµα) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου».  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη 
το 17ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού Ι (β απόσπασµα) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου». θέτει υπόψη των Μελών της 
Επιτροπής τα παρακάτω : 
 

 
Με την 318/2017 (Α∆Α: ΨΦΓ8ΩΕ5-ΗΗΦ) απόφαση της , η  Οικονοµική Επιτροπή   ενέκρινε  
ΟΜΟΦΩΝΑ στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ.  37791/28-11-2017 Πρακτικό (ελέγχου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών) για την 
Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου » Εκτιµώµενης αξίας  74.052,02 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%)   σύµφωνα µε το οποίο η  διαγωνιζόµενη εταιρία  «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» δεν πληροί τους όρους συµµετοχής στον εν 
λόγω διαγωνισµό. 

 
Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκε από την  εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» η  υπ’ αριθ. 39.628/12-12-2017. Ενηµέρωση-Αντίρρηση-
∆ιαµαρτυρία. 
 
Με την 334/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΥΩΤΩΕ5-2Ξ3) εγκρίθηκε το  Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού( Γνωµοδότηση επί ενστάσεων των διαγωνιζοµένων κατά της 318/2017 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής) για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου   
Ληξουρίου»,   σύµφωνα µε το οποίο η  υπ’ αριθ. 39.628/12-12-2017 Ενηµέρωση-Αντίρρηση-
∆ιαµαρτυρία της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε.» κατά της αριθ. 318/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  απορρίφθηκε ως µη 
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παραδεχτή και δεν εξετάστηκε  επί της ουσίας  διότι δεν κατατέθηκε παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου 
σύµφωνα µε το άρθρο 127 Ν 4412/2016.   
 
Με    το αρίθµ. πρωτ. 21587/10-08-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής  ζητήθηκε από την 
Επιτροπή διαγωνισµού  η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας . 
 
Με την 298/ 2018 Α∆Α: 7ΜΩ3ΩΕ5-ΙΛΠ   απόφαση της  η Οικονοµική  Επιτροπή και µετά από 
εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τροποποίησε   ΜΟΝΟ το 
πρώτο (1) µέρος του  αποφασιστικού   της 318/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής όπως 
παρακάτω:  
 Αναπέµπει  το µε αρίθµ. πρωτ. 37791/28-11-2017  Πρακτικό ,  στην Επιτροπή του  ∆ιαγωνισµού για 
την ανάθεση της µελέτης « Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου»,προκειµένου,   λαµβάνοντας 
υπόψη την  µε αρίθµ. πρωτ. 25442/20-09-2018 εισήγηση  του αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου κάνει αποδεχτή  την συµµετοχή    της 
σύµπραξης γραφείων µελετών µε την επωνυµία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ»  και  ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση της µελέτης « Επισκευή πρώην 
∆ηµαρχείου Ληξουρίου» και να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες της  διαγωνιστικής διαδικασίας        
Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε  σε όλους τους συµµετέχοντες και δεν υπεβλήθη καµιά ένσταση κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης όπως καταρτίσθηκε  µε την 219/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 
 
Στην συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε συνεδρίασή της,  τις 6-11-2018  σύµφωνα µε το 
παρακάτω ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (β απόσπασµα) αναφέρει τα παρακάτω :  
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (β’ απόσπασµα) 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση της Μελέτης: 

«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» 
 

Προϋπολογισµού 74.052,02 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

Στο Αργοστόλι την 06 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση 
στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της 
∆ηµοπρασίας, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 205/2017 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  
1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 
2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ  
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ο Πρόεδρος ανέγνωσε και έθεσε 
υπόψη των µελών τα κάτωθι έγγραφα: 

1. Τα υπ’ αριθ. 16.334/20-06-2018 & 21.587/10-08-2018 έγγραφα της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναθέτουσα Αρχή) µε τα οποία ενηµερώνεται η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ότι µετά η εκκρεµούσα προσφυγή του διαγωνιζόµενου µε την 
επωνυµία «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – 
ΜΗΤΑΚΙ∆Η & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» προς την 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου κατά των Αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 318 & 334/2017 έχει σιωπηρώς απορριφθεί σύµφωνα 
µε το υπ’ αριθ. 56.222/25-05-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Α.∆. και επιπλέον δεν 
κατατέθηκε κατά της σιωπηρής απόρριψης προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 
152 Ν. 3463/2006 σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 83/07-08-2018 έγγραφο της.  
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2. Το υπ’ αριθ. 28.507/18-10-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (Αναθέτουσα Αρχή) στο οποίο επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 298/2018 Απόφασή 
της περί συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποδοχής της συµµετοχής στο 
διαγωνισµό της σύµπραξης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ» και «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ». 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση από την οποία προέκυψε οµοφώνως ότι 
προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία θα πρέπει η σύµπραξη γραφείων µελετών «ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ» 
και «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ», για την οποία κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής διαπιστώθηκε ότι τα Τ.Ε.Υ.∆. των µελών της δεν έφεραν 
µονογραφές ανά φύλλο κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.6 της διακήρυξης καθώς και το 
ότι υφίσταται σφάλµα στην αναγραφή του τίτλου της σύµβασης στη σελίδα 4 του Τ.Ε.Υ.∆. του 
µέλους της εν λόγω ένωσης οικονοµικών φορέων µε την επωνυµία  «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ», να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω  

π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι 

 

η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής να προσκαλέσει τη διαγωνιζόµενη σύµπραξη µε την επωνυµία 
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», «ΤΕΤΡΑΣ 
Η/Μ ΑΕΜ» και «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ»  για έγγραφη διευκρίνηση ως 
προς τις προαναφερόµενες ελλείψεις/σφάλµατα κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 102 
του Ν.4412/2016, των αναγραφόµενων στην Κ.Ο. 23 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και του άρθρου 7 της 
διακήρυξης όπου αναφέρεται ότι επουσιώδης πληµµέλειες  ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα 
επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση καθώς και το ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται στη 
αναθέτουσα αρχή και είναι υποχρεωτική εάν επίκειται αποκλεισµός προσφέροντα ή 
υποψηφίου από την διαδικασία ανάθεσης για τον λόγο αυτόν. Σηµειώνεται ότι η προθεσµία 
για την υποβολή διευκρινήσεων δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε 
την λύση της. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως  ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα 

 
Αργοστόλι 06-11-2018 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ   

2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  

3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ  

 
 
Σε εφαρµογή του παραπάνω Πρακτικού  µε το αρίθ πρωτ. 31696/19-11-2018 έγγραφο της Προέδρου  
προσκλήθηκε η εταιρία ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 
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Ε.Π.Ε.Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. 
ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ 
Η/Μ ΑΕΜ  ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ να  καταθέσει στην Επιτροπή µας  έγγραφη 
διευκρίνηση ως προς τις ελλείψεις των δικαιολογητικών της  κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
102 του Ν.4412/2016, των αναγραφόµενων στην Κ.Ο. 23 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και του άρθρου 7 της 
διακήρυξης όπου αναφέρεται ότι επουσιώδης πληµµέλειες  ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα επιδέχονται 
διόρθωση ή συµπλήρωση . 

Σε απάντηση  του παραπάνω σχετικού  ο εκπρόσωπος της  εταιρίας κ. Γιάννης Μαρνέρης µε το 
αρίθµ πρωτ. 32292/22-11-2018  διευκρινίζει τις ελλείψεις και ζητά να θεωρηθούν ως διορθωµένες, 

 
Μετά τα παραπάνω ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν :  
α) την έγκριση στο σύνολό του , του από 6-11-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  Ι ( β απόσπασµα) της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο«Επισκευή πρώην 
∆ηµαρχείου Ληξουρίου». 
β) την συµµετοχή  της εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ  στον εν λόγω διαγωνισµό και γ ) Να δοθεί εντολή στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 
µε τίτλο«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου». 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
– Μιχαλάτος Θεόφιλος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

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

• Την 219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων    

• Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 

• Την 318/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισµού για 
ανάθεση της µελέτης Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Αργοστολίου). 

• Την  υπ’ αριθµ. πρωτ. 40262/18.12.17 ένσταση 

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39628/12.12.17 Ενηµέρωση –Αντίρρηση –∆ιαµαρτυρία  

• Το µε αρίθ. Πρωτ. 40544/19-12-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων 
των διαγωνιζοµένων) του έργου. 

• Την 334/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. Α∆Α: 7ΥΩΤΩΕ5-2Ξ3 

• το µε αρίθµ. πρωτ. 25442/20-09-2018 έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταµένου της Τεχνικής 
Υπηρεσίας   

• την  298/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Α∆Α: 7ΜΩ3ΩΕ5-ΙΛΠ    

• το αρίθµ πρωτ. 32292/22-11-2018  έγγραφο του  εκπρόσωπου της  εταιρίας κ. Γιάννη Μαρνέρη 

• το  από 6-11-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι ( β απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού :  
 
 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει  στο σύνολό του , το  από 6-11-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι ( β απόσπασµα) της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο«Επισκευή πρώην 
∆ηµαρχείου Ληξουρίου». 
2) Εγκρίνει την συµµετοχή  της εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ  στον εν λόγω διαγωνισµό και 
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 3 ) ∆ίνει  εντολή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου». 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες . 
Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης όπως 
καταρτίσθηκε  µε την 219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   350 / 2018                                                                      Α∆Α: ΩΘ0ΦΩΕ5-∆ΣΟ 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών». 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      18 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης  « Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών.» , 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
Με την αριθµ.  308/17-10-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε η ανάθεση 
κατασκευής του έργου  «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών»σύµφωνα µε 
την µε αρίθ. . 89/2018 θεωρηµένη Μελέτη  όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς)  µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική 
κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.) σε τρίτο. 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 6./11/2018προέβη στην 
ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς 
φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας  ΓΕΡ.& 
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε    αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του έργου  
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών.» 
Με το αρ. πρωτ. 30965/9-11- 2018  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
Ο προσωρινός ανάδοχος  ΓΕΡ.& ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου, τον σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 31791/19-11-2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 
Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών αντί ποσού  6.912,00     ευρώ  µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24% στον 
οικονοµικό φορέα ΓΕΡ.& ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε    , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 

                   µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-  Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
Μιχαλάτος Θεόφιλος και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από 97/2018  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την υπ’ αριθ. 308/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Α∆Α: 66Ψ9ΩΕ5-Χ7Α , µε την οποία 
εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση(άρθρο 118 Ν 4412/2016) 
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3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 30965/9-11-2018  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης 
για την ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. το µε αριθµ. πρωτ. 31791/19-11-2018 έγγραφο αποδοχής του αποτελέσµατος της  ΓΕΡ.& ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε    Ε    
6. τα υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 (απευθείας ανάθεση)  
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της 
σύµβασης κατασκευής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών» 
αντί ποσού   6.912,00   €  µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%  στον οικονοµικό φορέα ΓΕΡ.& ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε    , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2.  Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα ΓΕΡ.& ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 
Ο.Ε    θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την 308/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
. 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 

 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                
 
                                                                                                                     Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       Παπαδάτος Νικόλαος                             
                                                                                                                         Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                            
                                                                                                                         Γκισγκίνης Νικόλαος   
                                                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος 
    Σοφία Γαρµπή  
    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


