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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  36ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  28  η  ∆εκεµβρίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  28  η   ∆εκεµβρίου   του έτους 2015, ηµέρα   ∆ευτέρα     και ώρα 13 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ     49456/23-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της  
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι     (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                       
2.   Ιωάννης Λυκούδης                                                                                          Θεόδωρος Φλωράτος                                                          
3. Ανουσάκης Νικόλαος  ( ΠΑΡΩΝ µόνο στην 400/2015)                                     ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                           
4.Κωνσταντάκης Άγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                              
5. Γκισγκίνης Νικόλαος  
6. Κουρκουµέλης Ηλίας (ΠΑΡΩΝ στις  τελευταίες αποφάσεις : 406/2015 και 407/2015) 
7. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                             
  
 ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       400 / 2015                                                                  Α∆Α: 789ΞΩΕ5-ΜΣΘ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 1 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου» θέτει υπόψη της Επιτροπής την 48048 /15-12-2015 εισήγηση 
της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
  
Με την υπ’ αριθ. 06-11-2015  αίτηση του απευθυνόµενη στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Αργοστολίου ο ∆ήµος µας ζήτησε τη 
χορήγηση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.  

Σαν απάντηση το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Αργοστολίου εξέδωσε την µε αριθ. 12961/25-11-2015 διοικητική πράξη, 
µε την οποία αρνείται τη χορήγηση της Ασφαλιστικής Ενηµερότητας λόγω οφειλής που προέκυψε σε βάρος του 
∆ήµου κατόπιν της υπ’ αριθ. 9256/18-8-2015 έκθεσης ελέγχου του ΙΚΑ, σε βάρος της οποίας εκδόθηκαν οι ΠΕΕ, 
ΠΕΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ κατά των οποίων έχουµε ήδη προσφύγει. Το χειριζόµενο, κατόπιν σχετικών αποφάσεων, 
δικηγορικό γραφείο µε την επωνυµία Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες µε το µε αριθ. πρωτ. 47567/2015 
έγγραφο του προτείνει την προσβολή της παραπάνω διοικητικής πράξης δια του ενδίκου βοηθήµατος της 
προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και παράλληλα την άσκηση αίτηση αναστολής της 
εκτέλεσης  της ως άνω διοικητικής πράξης µε ταυτόχρονη υποβολή αιτήµατος χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
µε την οποία ο ∆ήµος θα αιτείται την αναστολή της αρνητικής αυτής πράξης µέχρι την έκδοση  απόφασης επί της 
παραπάνω προσφυγής.  

Επειδή είναι αναγκαία η λήψη της ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συνέχιση της οικονοµικής 
λειτουργίας του ∆ήµου µας. 

Επειδή η υπόθεση έχει εξ αρχής ανατεθεί στο παραπάνω δικηγορικό γραφείο, το οποίο έχει ήδη 
ασκήσει ένδικα µέσα κατά των εκδοθησοµένων  ΠΕΕ, ΠΕΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ ως εκ τούτου για τον ορθό και ενιαίο 
χειρισµό αυτής πρέπει να ανατεθεί και η άσκηση της προσφυγής και αίτησης αναστολής.  
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Επειδή το συγκεκριµένο δικηγορικό γραφείο διαθέτει εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στο χειρισµό 
ανάλογων υποθέσεων. 

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

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την άσκηση προσφυγής και αίτησης αναστολής 
µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της υπ’ αριθ. 12961/2015 διοικητικής πράξης του ΙΚΑ και να 
ορίσει για την άσκηση, κατάθεση και συζήτηση των ανωτέρω τη δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία Κατσίκης-
Καλαµατιανού και Συνεργάτες.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Ανουσάκης Νικόλαος-Αλυσανδράτος 
Σταύρος Γεράσιµος – Γκισγκίνης Νικόλαος  και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                        
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
    Την  εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την άσκηση προσφυγής και αίτησης αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της 
υπ’ αριθ. 12961/2015 διοικητικής πράξης του ΙΚΑ . 

     2.    Ορίζει τη δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες για την άσκηση, 
κατάθεση και συζήτηση των ανωτέρω , επειδή  διαθέτει εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στο χειρισµό 
ανάλογων υποθέσεων. 
     3.      Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

   ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       401 / 2015                                                                   Α∆Α: 7271ΩΕ5-ΙΦΞ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου έφεσης και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 2 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου έφεσης και ορισµός δικηγόρου.» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την 49314 /22-12-2015 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου 
στην οποία   αναφέρει τα παρακάτω:  
 
 Στις 18-12-2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. 1226/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών, µε την οποία σε απόλυτη αντίθεση µε την µέχρι τώρα ισχύουσα πάγια νοµολογία των 
διοικητικών δικαστηρίων έγινε εν µέρει δεκτή η από 21-12-2006 αγωγή των Λαµπρινής ∆ελαβέρη κ.λ.π. (συν. 9), 
υπαλλήλων του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων µε την οποία ζητούσαν την αναδροµική καταβολή του επιδόµατος των 
176€. Η εν λόγω απόφαση στηρίχθηκε στην µε αριθ. 999/2011 προηγούµενη απόφαση αυτού του ∆ικαστηρίου, η 
οποία είχε εκδικασθεί στις 23-9-2010 και κατά τη συζήτηση της οποίας δεν είχε παραστεί ο πρώην ∆ήµος 
Πυλαρέων προς υπεράσπιση ων συµφερόντων του. Η απόφαση αυτή είχε ήδη κρίνει κατά πλειοψηφία ότι η 
παράλειψη καταβολής στους ενάγοντες του επιδόµατος των 176 ευρώ αντίκειται στη συνταγµατική αρχή της 
ισότητας και άρα έπρεπε να εφαρµοστούν και για τους ενάγοντες οι διατάξεις που ισχύουν για τις κατηγορίες των 
εργαζοµένων, υπέρ των οποίων θεσπίστηκε η ειδική ρύθµιση. Πλην όµως το ∆ικαστήριο ανέβαλε την έκδοση 
οριστικής απόφασης µέχρι να δηµοσιευθεί η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, η οποία τότε 
εκκρεµούσε και αφορούσε τη συνταγµατικότητα του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 σχετικά µε τη 
βραχυπρόθεσµη διετή παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων.  
 Με την επίλυση του θέµατος αυτού ήρθε προς συζήτηση η εν λόγω υπόθεση, για την οποία εκδόθηκε 
τελικά η µε αριθ. 1226/2015 απόφαση.  
 Επειδή το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών για αντίστοιχες υποθέσεις του ∆ήµου Κεφαλονιάς έχει 
εκδώσει πλήθος θετικών υπέρ του ∆ήµου αποφάσεων και επειδή η µε αριθ. 1226/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών φαίνεται ότι δεσµεύθηκε από την προηγούµενη απόφαση µε αριθ. 999/2011 του ίδιου 
∆ικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε ερήµην του ∆ήµου. 
 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις 
κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων 
µέσων. Ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό 
ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 
 Επειδή οµοίως σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. 1γ΄ η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
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 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της 
υπ’ αριθ. 1226/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και να ορίσει την επί παγία αντιµισθία 
πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου για την άσκηση και κατάθεση αυτού καθώς και να εξουσιοδοτήσει αυτή να 
παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης οπότε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, 
υπερασπιζόµενη τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς καταψηφίζουµε την εισήγηση , πιστεύουµε ότι πρέπει να 
καταβληθούνε άµεσα αυτά τα χρήµατα στους εννέα εργαζόµενους , υπάρχει ήδη το δεδικασµένο και των 
υπαλλήλων µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου αλλά και της συγκεκριµένης υπόθεσης που έχει βγάλει 
απόφαση το δικαστήριο και δείχνει µάλιστα ότι και ένας πρώην ∆ήµος που δεν είχε παραστεί για να κάνει την 
έφεση τελικά δεν είχε µέχρι σήµερα καµία επίπτωση ούτε σε αιρετό ούτε στο δηµοτικό συµβούλιο του πρώην 
∆ήµου Πυλαρέων , οπότε αποδεικνύεται ότι µπορούµε να µην προχωρήσουµε στην επόµενη διαδικασία.  
Άρα ψηφίζουµε κατά της άσκησης του ένδικου µέσου , να πληρωθούν δηλαδή οι εργαζόµενοι. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Κωνσταντάκης Άγγελος-Αλυσανδράτος 
Σταυρος Γεράσιµος .            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
    Την  εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Την άσκηση  του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 1226/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών. 
2.Ορίζει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση 
και κατάθεση της παραπάνω έφεσης και την εξουσιοδοτεί προκειµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της 
έφεσης οπότε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, υπερασπιζόµενη τα συµφέροντα του 
∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       402 / 2015                                                                     Α∆Α: ΩΧ∆∆ΩΕ5-6ΛΑ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 3 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την 
49128 /22-12-2015 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία   
αναφέρει τα παρακάτω:  
 Στις 2-12-2015 κατατέθηκε στο ∆ήµο µας η αίτηση των ∆ήµητρας Μπαρζούκα και Ερασµίας 
Ραυτοπούλου µε την οποία ζητούν την άµεση επαναπρόσληψη-επαναδιορισµό τους σύµφωνα µε το διατακτικό 
της υπ’ αριθ. 582/2005 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 
309/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, µε την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 55/7-3-2007 
απόφαση ανάκλησης του διορισµού τους από τον πρώην ∆ήµο Ερίσου. 
 Όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιήλθαν στο ∆ήµο 
µας από τον πρώην ∆ήµο Ερίσου οι ανωτέρω είχαν ασκήσει και αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, η 
οποία όµως απορρίφθηκε τόσο πρωτόδικα όσο και κατ’ έφεση. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την απόφαση του 
πολιτικού δικαστηρίου αναγνωρίστηκε ως έγκυρη η καταγγελία-απόλυση τους, η οποία έλαβε χώρα στις 7 
Μαρτίου 2007 και υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Ερίσου 
να τους καταβάλει συγκεκριµένα ποσά ως αποζηµίωση απόλυσης και επιµέρους άλλα ποσά ως δεδουλευµένα 
για χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία είχαν εργαστεί και δεν τους είχαν καταβληθεί οι αποδοχές τους. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω επιδικασθέντα ποσά, στο σύνολο τους εισπράχθηκαν από τις αιτούσες µεταξύ 
των οποίων και το ποσό που αντιστοιχεί στην αποζηµίωση απόλυσης τους. Ως εκ τούτου η καταγγελία της 
σύµβασης, η οποία είχε από το πολιτικό δικαστήριο κριθεί ως νόµιµη παράγει όλα τα εκ του νόµου 
αποτελέσµατα της. 
 Τις εν λόγω υποθέσεις και στο αστικό αλλά και στο διοικητικό δικαστήριο, χειριζόταν τόσο για 
λογαριασµό του πρώην ∆ήµου Ερίσου όσο και για λογαριασµό στη συνέχεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ο 
δικηγόρος κ. Μιχαήλ Μοσχονάς.  
 Η Νοµική Υπηρεσία µε το µε αριθ. πρωτ. 46887/2015 έγγραφο της κοινοποίησε στον ανωτέρω 
δικηγόρο την αίτηση των ∆ήµητρας Μπαρζούκα και Ερασµίας Ραυτοπούλου, ζητώντας να µας ενηµερώσει για τις 
ενέργειες µας. 
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 Λόγω της πολυπλόκοτητας του θέµατος, λόγω του γεγονότος ότι αυτό ανάγεται σε χρόνο πριν το 2007 
και κυρίως λόγω του ότι όλες οι ενέργειες και οι χειρισµοί έχουν γίνει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του τότε 
∆ήµου Ερίσου κ. Μιχαήλ Μοσχονά παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει τον ανωτέρω για την σύνταξη 
σχετικής γνωµοδότησης ως προς τις εκ µέρους του ∆ήµου ενέργειες, η οποία θα αποτελέσει και απάντηση στην 
παραπάνω αίτηση. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Επειδή αυτή είναι µια παλιά ιστορία από το 2007 ,νοµίζουµε 
ότι οι εργαζόµενοι και µε πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων κάλυπταν πάγιες ανάγκες στον συγκεκριµένο ∆ήµο  
και έχουν κάνει αίτηση για την ακύρωση της απόφασης ανάκλησης του διορισµού τους από τον πρώην ∆ήµο 
Ερίσου, εµείς ψηφίζουµε να µην οριστεί δικηγόρος για την σύνταξη της γνωµοδότησης και να γίνουν δεκτές οι 
αιτήσεις. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Κωνσταντάκης Άγγελος-Αλυσανδράτος 
Σταυρος Γεράσιµος .            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
3) την πολυπλοκότητα του θέµατος και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ορίζει τον  δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Μιχαήλ Μοσχονά (ως πληρεξούσιο δικηγόρο του πρώην ∆ήµου 
Ερίσου όσο  στη συνέχεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην εν λόγω υπόθεση ) για την σύνταξη σχετικής 
γνωµοδότησης ως προς τις εκ µέρους του ∆ήµου ενέργειες, η οποία θα αποτελέσει και απάντηση στην  
αίτηση των ∆ήµητρας Μπαρζούκα και Ερασµίας Ραυτοπούλου  

2. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  403  / 2015      ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                 Α∆Α: 72ΙΕΩΕ5-8ΞΩ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων ∆ήµου 
Κεφ/νιάς έτους 2016.» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 4ο θέµα  
ηµερήσιας  διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφ/νιάς έτους 
2016.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  18-12-2015 σχέδιο των όρων διακήρυξης της ∆/νσης των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρηση και επισκευή των Οχηµάτων-µηχανηµάτων 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2016 
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CPV: 34300000-0 

Συµπληρωµατικός CPV: 50000000-5 
 
 
 
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
 
Έχοντας υπόψη 

1. Του Ν.3463/2006, 
2. Του Ν.3852/2010 φεκ 87Α’, 
3. Της υπ. αρ. 11389/1993 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) “περί ενιαίου κανονισµού 

προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)”, και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, 
4. Του Νόµου 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών Θεµάτων», 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου Νόµου, 
5. Του Π.∆. 60/2007, της Αριθ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
6. Του Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. , 
7. Της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 

καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, & προµήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. των 
οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί του άρθρου 1 του 
Ν.∆/τος 2396/53», 

8. Του Ν. 3886/30-9-2010 φεκ 173Α’ περί ∆ικαστικής Προστασίας, 
9. Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου περί ∆ικαστικής 
10. Προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, 
11. Το Ν. 4155/2013 φεκ 120Α’ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

12. Το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160΄ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 

13. Το ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων Του 
Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) Και Λοιπές Ρυθµίσεις», 

14. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

15. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 

16. Την υπ’αριθµ. 323/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
39/2015 Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προσδιορίστηκε ο τρόπος 
διεξαγωγής του διαγωνισµού 

17. Την υπ΄αριθµ. ........../2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την εγκρίθηκαν οι όροι 
της παρούσης διακήρυξης . 

18. Τους παρακάτω κωδικούς εξόδων στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου έτους 2016, από 
τους οποίους γίνεται η δέσµευση πιστώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
4270/2014 

 

ΚΑΕ Περιγραφή ΥΨΟΣ ΚΑΕ (2016) 
σε  € 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

10.6263 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

4.000 

10.6671 Προµήθεια 5.000 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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Ανταλλακτικών 

20.6263 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

και φορτηγων 

8.000 

20.6671 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

11.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

30.6262 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

και φορτηγων 

20.000 

30.6671 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

25.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ                73.000,00  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
  
Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για Προµήθεια ανταλλακτικών & 
εργασίες συντήρηση και επισκευή των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 
2016, µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά σε κάθε µία από τις δύο Οµάδες 
οχηµάτων.  Κατά την έννοια οικονοµικότερη προσφορά νοείται αυτή που εµφανίζει τον υψηλότερο 
συντελεστή Α ο οποίος υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 
 

Α= [(0,4 Χ Β) + (0,6 Χ Γ)] Χ 100 
• Όπου Β είναι ο αντίστροφος αριθµός του αριθµητικού µέσου όρου της ωριαίας αποζηµίωσης 

όλων των ενδεικτικών εργασιών εκπεφρασµένος σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο 

• ∆ηλαδή Β = 1 / (αριθµητικός µέσος όρος ωριαίας αποζηµίωσης εργασιών)  
• Και Γ είναι το ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής καταλόγου των ανταλλακτικών εκπεφρασµένο 

σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 10% = 0,10 ή 5% = 0,05) 
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος µε τον υψηλότερο συντελεστή Α εκπεφρασµένου 
σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, σε κάθε µία από τις δύο Οµάδες Οχηµάτων και για το σύνολο των 
απαιτούµενων εργασιών ανά οµάδα. 
Ισότιµες (κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ θα θεωρηθούν οι προσφορές µε ίσο 
µέσο όρο ωριαίας αποζηµίωσης και ταυτόχρονα ίσο ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών. Σε 
προσφορές όπου ο συντελεστής Α θα είναι ίσος θα θεωρηθεί χαµηλότερη προσφορά αυτή που θα έχει 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών. 
 

� ως προς το CPV 34300000-0, εκτιµάται το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς επί των τιµών 
τιµοκαταλόγου των ανταλλακτικών για κάθε οµάδα οχηµάτων 

� ως προς το CPV  50000000-5 , εκτιµάται η χαµηλότερη τιµή ωριαίας εργασίας ως µέσος όρος 
όλων των ενδεικτικών εργασιών για κάθε οµάδα οχηµάτων 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις ............/.........../2015 ηµέρα .................στο ...................................... 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η ........00π.µ. και λήξης 
παράδοσης των προσφορών ..........0π.µ., κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
Επίσης οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον 
τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στην 
∆ιεύθυνση ......................................................... 
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Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται, καθώς και εκείνες που αποδεδειγµένα παραλαµβάνονται ταχυδροµικών ή άλλως από 
το ∆ήµο µετά την προηγούµενη ηµέρα διαξαγωγής του διαγωνισµού 
Τεύχη του διαγωνισµού και πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µελέτη στο ......................................................................... 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού είναι η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων. 
 
  

ΑΡΘΡΟ 2 ο 
Ισχύουσες ∆ιατάξεις – Τεύχη δηµοπράτησης 

 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από : 

• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα 
• Το Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» 
• Εγκ. Υπ. Οικονοµικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 1118148/936/0015/Εγκ. 3/92 
• Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 
καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προµήθειας 
καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆. 
κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53» . 
• Την 11389/93 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185 / Β’ / 1993 

Τα τεύχη δηµοπράτησης είναι:  
α)         ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 
β)         Η τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισµός 
γ)         Συγγραφή υποχρεώσεων 
δ)          Έντυπο προσφοράς 

 
ΑΡΘΡΟ 3 ο 
Αντικείµενο  

Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρηση και 
επισκευή των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2016. 
Τα οχήµατα – Μηχανήµατα τα οποία θα συντηρηθούν και επισκευαστούν καθώς και οι απαιτούµενες 
εργασίες αναγράφονται αναλυτικά στην µελέτη της υπηρεσίας. Η επισκευή και συντήρηση των 
οχηµάτων και των µεταφορικών µέσων , θα αφορά πάσης φύσης εργασίες και επισκευές, καθώς και 
αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων τµηµάτων µετά των απαραίτητων ανταλλακτικών. 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση µε την υπηρεσία. 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να καταθέσουν προσφορά (σχετικό Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς) 
Το σχετικό Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς βρίσκεται στο παράρτηµα της αντίστοιχης µελέτης 
39/2015 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 
Προϋπολογισµός 

 
Για την εκτέλεση των προµηθειών και εργασιών της παρούσας µελέτης, ο συνολικός ενδεικτικός 
προϋπολογισµός ανέρχεται σε 73.000 ευρώ (59.349,59 + 13.650,41 ΦΠΑ 23%) και αφορά τους ΚΑ 
έτους 2016: 10.6263 / 10.6671 / 20.6263 /  20.6671 /  30.6262 /  30.6671 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ο 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε 
µια από τις παρακάτω µορφές : 
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• Εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται 
από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επισήµων αντιπροσώπων ή 
διανοµέων στη χώρα. 
• Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το 
εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη 
χώρα   
• Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να µην χρησιµοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσηµου 
δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχηµάτων –µηχανηµάτων αλλά να χρησιµοποιεί 
καινούργια ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία 
προορίζονται. 
 
Όσον αφορά τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό CE, εκτός εάν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα 
εξής δικαιολογητικά: 
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 
β) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή κοινοπραξία. 
 
Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. 
Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. 
Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρεία. 
 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
• δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας 
• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους και δεν υφίστανται 
νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ. 
• δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία. 
• έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
• δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από 
την υπηρεσία, όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 
• διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που 
θα αναλάβει να εκτελεί. 
• ο τιµοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του 
∆ήµου και είναι τα γνήσια που προτείνει 
• δύναται να µεταβεί άµεσα στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήµατος προκειµένου να προσφέρει 
την τεχνική υποστήριξη και την άµεση αντιµετώπιση της βλάβης του οχήµατος , όπου και αν βρίσκετε 
το όχηµα αυτό. 
• τα ανταλλακτικά και αναλώσιµα που θα χρησιµοποιηθούν θα φέρουν τη σήµανση CE  
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Η µη προσκόµιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισµού του 
συµµετέχοντος. 
 
Γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε όλες τις εργασίες επισκευής και 
συντήρησης συµπεριλαµβανόµενων και των απαιτούµενων ανταλλακτικών και όχι σε µέρος 
των εργασιών ή µόνο για τα ανταλλακτικά . Οι προσφορές θα υποβάλλονται κατ’ ελάχιστο σε 
όλα τα οχήµατα τουλάχιστον µίας οµάδας όπως αυτά ταξινοµούνται στην µελέτη. Προσφορές 
που δεν θα πληρούν τον όρο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 
Εγγυήσεις 

 
6.1 Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έχουν, σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
 
6.2 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. των 
υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος (είτε για µία είτε και για τις δύο οµάδες 
οχηµάτων). Για το σύνολο των δύο Οµάδων η εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό ανέρχεται στα 1.186,99 ευρώ 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
6.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% 
του συµβατικού ποσού χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται 
σε 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
6.4 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

− Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

− Τον εκδότη. 

− Τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται. 

− Τον αριθµό της εγγύησης. 

− Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

− Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

− Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για την εγγύηση συµµετοχής). 

− ‘Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

− ‘Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό 
και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 

− Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
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− ‘Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

− Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Προσφορές 

 
7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον 
οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία, δηλαδή «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΈΤΟΥΣ 2017»   µε κεφαλαία 
γράµµατα. 
γ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 1). 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία, δηλαδή ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΈΤΟΥΣ 2017    µε κεφαλαία γράµµατα. 
γ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 1). 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. 
 
7.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα 
τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
7.3 Γίνονται δεκτές προσφορές ανά οµάδα Οχηµάτων και για το σύνολο των ενδεικτικών εργασιών 
µετά των απαιτούµενων ανταλλακτικών τους. Προσφορά που θα αναφέρεται σε µέρος των εργασιών ή 
ειδών δεν γίνεται δεκτή. 
7.4 Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
7.5 Οι κατατεθειµένοι τιµοκατάλογοι ανταλλακτικών µπορούν λόγω του µεγάλου όγκου τους και για 
µεγαλύτερη ευχρηστία να κατατεθούν σε ηλεκτρονική µορφή (CD). 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληρότητα των κατατιθέµενων τιµοκαταλόγων από τους 
διαγωνιζόµενους δεδοµένου ότι θα πρέπει να περιλαµβάνουν οτιδήποτε χρειαστεί να τιµολογηθεί από 
τους ανάδοχους στο µέλλον. 
  

ΑΡΘΡΟ 8 ο 
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

 
8.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
8.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
8.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερών. 
8.4 Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα 
του διαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 9 ο 
Ενστάσεις 

 
9.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της 
συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο ∆ήµο εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 
Εντός του µισού του χρονικού διαστήµατος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι 
ηµεροµηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 
φροντίδα. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν, µόνο από 
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, 
µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος 
του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισµού από την αρµόδια 
επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
9.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 
9.3 Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ο 
Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 1, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η 
παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών 
άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα 
αυτή. 
10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής συνεχίζεται 
δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά 
παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόµενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος 
που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο 
αύξων αριθµός 
του συµµετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια η επιτροπή 
προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. 
10.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα στην 
αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν. 
10.4 Εν συνεχεία µετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα 
όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην 
οποία παρουσία των διαγωνιζοµένων γίνεται το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 
10.5 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγµατοποιηθεί και σε διαφορετική ηµέρα και 
ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών και γράφονται οι τιµές στο 
πρακτικό του διαγωνισµού ανακοινώνοντας τες µεγαλόφωνα. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός µε τη 
χαµηλότερη προσφορά. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 ο 
Κατακύρωση 



 1447 

 
11.1 Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος θα κληθεί να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός 10 ηµερών και όχι λιγότερο των 5 ηµερών. Από της υπογραφής ο 
χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 5 εργάσιµες ηµέρες από την γνωστοποίηση στον ανάδοχο 
των εγγράφων του άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της σχετικής Μελέτης και σε κάθε 
περίπτωση πριν από το τέλος του έτους. 
Εάν δεν προσέλθει µέσα σε αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία κυρώσεις. 
11.2 Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολείται αυθηµερόν 
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 ο 
Τιµή Προσφοράς – Κρατήσεις 

 
12.1 Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς σε ανάπτυξη δεύτερου 
δεκαδικού ψηφίου για τις εργασίες (χωρίς ΦΠΑ)  και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ και σε 
ακέραιο ποσοστό για την προσφερόµενη έκπτωση επί των τιµών τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών. 
Οι τιµές µονάδος της προσφοράς και το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών είναι σταθερές και 
αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών και για κανένα λόγο και σε καµιά αναθεώρηση 
υπόκεινται. Οι απαιτούµενες εργατοώρες κάθε φορά ανά εργασία είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να 
προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες και την κατάσταση κάθε οχήµατος – µηχανήµατος. Ο 
απαιτούµενος χρόνος ανά εργασία, κάθε φορά θα εκτιµάται από τον ανάδοχο και θα εγκίνεται από την 
αρµόδια επιτροπή. Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται και τα κόστη µεταφοράς και µετακίνησης των υπό 
επισκευή οχηµάτων, που βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
12.2 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις 
αντίστοιχες κρατήσεις και φόρο εισοδήµατος, καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση  που τυχόν θα ισχύει 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς νόµους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει 
το ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 ο 
Τρόπος Πληρωµής 

 
13.1  Η πληρωµή θα γίνει µε ένταλµα που θα εκδοθεί µετά την βεβαίωση καλής εργασίας των 
εργασιών και της άριστης κτάστασης 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. 
Η εξόφληση του φορολογικού παραστατικού που θα εκδίδει ο ανάδοχος για ένα ή περισσότερα 
οχήµατα που έχει επισκευάσει ή συντηρήσει, θα γίνεται από το ∆ήµο εντός 30 ηµερών από την έκδοσή 
του και µε την προϋπόθεση προσκόµισης όλων των απαιτούµενων από το νόµο δικαιολογητικών. 
13.2 Ο ∆ήµος δύναται µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε 
συνεργασία µε τον οριζόµενο από το ∆ήµο επίβλεψη και την σύνταξη της προσφοράς του αναδόχου 
για την επισκευή – συντήρηση, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και 
απλώς να καταβάλλει στον µειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης 
αφού ο µειοδότης παραδώσει στο ∆ήµο το ελεγχόµενο µηχανικό µέρος στην κατάσταση στην οποία το 
παρέλαβε. 

ΑΡΘΡΟ 14 ο 
∆ιάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 

 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τη λήξη του έτους 2016.  
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ΑΡΘΡΟ 15 ο 
Ειδικοί Όροι 

 
Τα οχήµατα –µηχανήµατα που ενδέχεται να απαιτούν επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες 
συντήρησης µε ή χωρίς την τοποθέτηση ανταλλακτικών αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική 
Περιγραφή της παρούσας έκθεσης. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση που αποκτήσει νέο 
όχηµα εντός του 2016 να ζητεί την επισκευή ή συντήρησή του από τον ανάδοχο, ενηµερώνοντάς τον 
εγκαίρως για τον τύπο του οχήµατος, χωρίς να γίνει υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης. Αντιστοίχως για κάθε όχηµα που ενδέχεται να αποσυρθεί, διακόπτεται και η συµπεριλήψή 
του από τα υπό συντήρηση –επισκευή οχήµατα. 
Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανωτέρα βία η προθεσµία 
εκτελέσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ∆ήµου, ή από 
ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς αποζηµιώσεως για την καθυστέρηση 
αυτή. 
Ο ανάδοχος απαγορεύεται να παρακρατεί παρανόµως όχηµα του ∆ήµου στις εγκαταστάσεις του, 
αρνούµενος την παράδοσή του, µε οποιαδήποτε αιτιολογία. Σε περίπτωση αυθαίρετης παρακράτησης 
της κινητής περιουσίας του ∆ήµου, θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα του επιβάλλονται οι νόµιµες 
κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 ο 
Λήψη πληροφοριών 

 
Αντίγραφο της διακήρυξης βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
από ώρα 09.00 πµ έως 13:30 µµ , στο δηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου, Πλ. Βαλλιάνου, 1ος Όροφος, 
Αργοστόλι, ΤΚ 28100, Τµήµα Προµηθειών, υπάλληλος .Παγώνης ∆ιονύσιος  Τηλ. 2671360156 
  

ΑΡΘΡΟ 18 ο 
∆ηµοσίευση 

 
Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται στον τύπο όπως ο νόµος ορίζει. Τα έξοδα δηµοσίευσης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
  
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: ‘Έχουµε µιλήσει και στο ∆. Σ γι αυτό το θέµα , 
καταρχήν η µελέτη που υπάρχει είναι διάτρητη , αναλύθηκε νοµίζω και από τους Συµβούλους της 
πλειοψηφίας ότι δεν περιγράφονται τα ανταλλακτικά αν είναι γνήσια της αντιπροσωπείας ,  imitation ή 
µεταχειρισµένα µε αποτέλεσµα να µπορεί να βάζει ο καθένας επάνω στα αυτοκίνητα ότι θέλει µε 
συνέπεια στο κόστος και στην ποιότητα των ανταλλακτικών , επίσης το προυπολογιζόµενο ποσό µε 
βάση τα αυτοκίνητα είναι πολύ µικρό όταν αντιστοιχούν 75,00 €  το µήνα για κάθε αυτοκίνητο τα 
περισσότερα εκ των οποίων είναι είκοσι πέντε µε τριάντα χρονών. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση , 
άρα επαναφέρουµε το ζήτηµα των µελετών που είναι η βάση για το πως θα καταλήξει ένας 
διαγωνισµός. Το δεύτερο είναι ότι µπορεί  να καταλήξουν άγονοι και ο τακτικός και ο επαναληπτικός 
διαγωνισµός και να πάει µε απευθείας ανάθεση, εµείς όµως παρόλα αυτά θα το ψηφίσουµε και 
θέλουµε να καταγραφούν αυτές οι επιφυλάξεις µου. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Κωνσταντάκης Άγγελος-
Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος .            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   323 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την  Οικονοµική  Υπηρεσία. 
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4) την  µε αριθ. πρωτ.  49441 /2015 Βεβαίωση της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
 
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους  πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρηση και 
επισκευή των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2016» οι   οποίοι πληρούν 
απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  18-01-2016 ηµέρα 
∆ευτέρα    και  µε  ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την   10:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  
Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  
Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  25 Ιανουαρίου 2016 
ηµέρα ∆ευτέρα στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  

προσφορών την 10:00 π.µ  . 
3. Οι  πιστώσεις  θα βαρύνουν τον Προϋπολογισµό του  οικ. Έτους 2016 που έχουν προβλεπτεί κατά την 
σύνταξή του  στους παρακάτω  Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων  σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν 4270/2014 « Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων» και αναλυτικά :  

  

ΚΑΕ Περιγραφή ΥΨΟΣ ΚΑΕ (2016) 
σε  € 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

10.6263 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

4.000 

10.6671 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

5.000 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

20.6263 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

και φορτηγων 

8.000 

20.6671 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

11.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

30.6262 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

και φορτηγων 

20.000 

30.6671 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

25.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ            73.000,00  

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

     Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    404 / 2015                                                                      Α∆Α: Ψ07ΜΩΕ5-Ψ5Η              
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια και 
τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου » 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 5ο 
θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια 
και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου » 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής από  18-12-2015 σχέδιο των όρων διακήρυξης της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών   το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»  
Π/Υ  35.424 ευρώ µε ΦΠΑ  

 Α.Μ. 1/2015 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
CPV: 37400000-2 

 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή για 
την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ», ενδεικτικού 
προϋπολογισµού € 35.424,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 
15.7135.03 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016 µε δέσµευση πίστωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 4270/2014. Το αντικείµενο της προµήθειας συνίσταται στην προµήθεια και τοποθέτηση 20 
οργάνων γυµναστικής εξωτερικού χώρου (υπαίθρου) µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφοντα στην Τεχνική Έκθεση, προκειµένου να δηµιουργηθούν δύο υπαίθρια γυµναστήρια ελέυθερης 
πρόσβασης, στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της επικράτειας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στο Αργοστόλι και στο 
Ληξούρι. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν για την προµήθεια 

Η εκτέλεση της προµήθειας υπάγεται στις διατάξεις των: 
1) 11389/93 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) και  
2) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Π.∆. 410/95 
3) Ν.3463/05 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
4) Π1/2437/99 «Περί εφαρµογής ενιαίου προγράµµατος προµηθειών έτους 1999» 
5)Του ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
6) Η παρούσα διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Οι προσφορές οικονοµικές και τεχνικές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και 
σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆ιενέργεια διαγωνισµού - Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ….., και ώρα … π.µ. στο …………………………… ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορούν: α) να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε 
οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου το αργότερο µέχρι την 
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή β) να κατατίθενται ιδιοχείρως στο 
Πρωτόκολλο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. 
Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς µόνο για το σύνολο των ειδών της προµήθειας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 

4.1 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους επί ποινή 
αποκλεισµού  τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής σε δύο αντίγραφα. 
 
4.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι: 
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- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (και του 
εργοδότη και των εργαζοµένων) αφ’ ενός και 
 
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού αφ’ ετέρου. 
 
- Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου περί εγγραφής του σε αυτό ή της επαγγελµατικής οργάνωσης 
του διαγωνιζοµένου ή την εφορία, από το οποίο να προκύπτει σαφώς το αντικείµενο της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας, το οποίο πρέπει να είναι οπωσδήποτε συναφές µε το αντικείµενο της προµήθειας. 
 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι, έλαβε γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών µε 
αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι τα προσφερόµενα είδη συµφωνούν µε τις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
- Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου ότι, υποχρεούται άµεσα σε αντικατάσταση των υλικών: α) που 
υπέστησαν φθορά/ζηµία κατά τη µεταφορά αυτών στο χώρο παράδοσης των και β) που διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές. 
 
- Αναλυτική ∆ήλωση του συµµετέχοντος για την χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής ενός εκάστου 
των προσφερόµενων ειδών. 
 
- ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να φέρει ΕΝ ISO 9001:2008 σχετικό µε την 
εµπορία εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη υπαίθριων οργάνων γυµναστικής ή οργάνων αθλητικών χώρων. 
Περαιτέρω υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης, των ανταλλακτικών, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και 
αναφορά στην παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή.  
 
- Εάν ο υποψήφιος προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος ο παραγωγός του εξοπλισµού θα πρέπει να προσκοµίσει, επί 
ποινή αποκλεισµού, επιπλέον πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής σχετικό µε την 
παραγωγή οργάνων γυµναστικής εξωτερικών χώρων.  
 
-Εάν ο υποψήφιος προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος ο παραγωγός του εξοπλισµού θα πρέπει να προσκοµίσει, επί 
ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικό ISO 14001:2004 του εργοστασίου παραγωγής σχετικό µε την παραγωγή 
οργάνων γυµναστικής εξωτερικών χώρων.  
 
-Εάν ο υποψήφιος προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος  ο παραγωγός του εξοπλισµού, θα πρέπει να υποβάλλει στο 
διαγωνισµό υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής στην οποία θα βεβαιώνεται α) η συνεργασία των 
δύο εταιριών για τα υπό προµήθεια προϊόντα β) η συµφωνία τους εργοστασίου να παράγει για λογαριασµό του 
προµηθευτή τις ποσότητες που αναφέρει ο διαγωνισµός εντός τους χρονικού ορίου που ορίζει ο διαγωνισµός γ) 
αναφορά του εργοστασίου ότι δεν έχει αντιµετωπίσει ποτέ καµία ποινή αποκλεισµού, ούτε έχει απορριφθεί, ή 
έχει αποκλειστεί σε οποιοδήποτε είδους δηµόσιο διαγωνισµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου δ) ότι για το χρονικό 
διάστηµα που ορίζεται ως χρόνος εγγύησης δεσµεύεται να προµηθεύσει το δήµο ακόµα και απευθείας µε όλα τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά. 
 
 Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα 
υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι 
παραλήπτες (δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η 
εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών π.χ. πρωτόκολλα παραλαβής. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 
ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσης παραστατικά έγγραφα πώλησης πχ 
τιµολόγιο» Αδυναµία υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών επισείει ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό. 
 
- Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ποσού ίσο µε το 2% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 
δαπάνης της προµήθειας, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%, σαν εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως 
αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης διακήρυξης. 
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Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει δείγµα για την αξιολόγηση των Τεχνικών προδιαγραφών. 
Ενδεικτικό όργανο προς αξιολόγηση το όργανο έλξεων ώµων και από την άλλη πλευρά πιέσεων ώµων. 
 
 
Σηµείωση: Όλες οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής παρά µόνο σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος. 
 
4.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ενώσεων προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
- Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
 
Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), Βεβαίωση ∆ραστηριότητας που 
εκδίδεται από την οικεία ∆.Ο.Υ. (για τις ατοµικές επιχειρήσεις, απ’ όπου θα προκύπτει το αντικείµενο της 
δραστηριότητας). 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά και εγκατάσταση 

 
Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
1) Τα είδη και οι  τεχνικές προδιαγραφές των οργάνων αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση (Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  
2)Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, θα έχουν 
στοιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να µην µετακινούνται από τους 
χρήστες.  
3) Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο 
χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.  Οι άξονες και όλα τα κινητά µέρη να µην χρειάζονται µελλοντική λίπανση και 
τακτική συντήρηση από το ∆ήµο. 
4) Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισµού ευανάγνωστες ταµπέλες, µε αναλυτικές οδηγίες 
χρήσεως και ενηµέρωσης ως προς τους ασκούµενους µύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταµπέλες θα 
πρέπει να  είναι ευκρινείς και µεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m έως 1,3m µήκος x 0,20m έως 0,50m 
πλάτος. Οι εν λόγω πινακίδες θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένες στα όργανα και σε σηµεία τέτοια ώστε να είναι 
ευανάγνωστα από τους χρήστες. Προτάσεις µε ταµπέλες που θα τοποθετούνται περιφερειακά και όχι 
ενσωµατωµένα στα όργανα δεν θα γίνονται δεκτές. Προτάσεις οργάνων που φέρουν αυτοκόλλητες και όχι 
µεταλλικές ταµπέλες επάνω στα όργανα κρίνονται ως απαράδεκτες επί ποινή αποκλεισµού καθώς κινδυνεύουν 
να αφαιρεθούν ή να φθαρούν. 
5) Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς Ποιότητας και 
Ασφάλειας. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βάσει των οποίων κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί το κάθε 
όργανο είναι τα ΕΝ 913:2009 που αφορά Εξοπλισµό Γυµναστικής, η ΕΝ 957 (ολοκληρωµένη και ως προς τα 10 
σκέλη της που αφορά σειρά προτύπων σχετικών µε εξοπλισµό στατικής γυµναστικής) , ΕΝ 1176-1:2008 σχετικά 
µε την ασφάλεια του εξοπλισµού παιδικών χαρών και παιδοτόπων, ΕΝ ISO 13857:2008 σχετικά µε την ασφάλεια 
των µηχανηµάτων ως προς την αποτροπή εγκλωβισµού άνω (δάχτυλα, κεφάλι χέρια) και κάτω άκρων (δάχτυλα 
ποδιών, πόδια)  σε οποιοδήποτε σηµείο του µηχανήµατος.  Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις προσκοµίζονται επί 
ποινή αποκλεισµού από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. 
6) Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστηµα προκειµένου ο ασκούµενος να έλκει ή να 
σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώµατός τους χωρίς να απαιτείται κανένας µηχανισµός διαβάθµισης δυσκολίας 
της άσκησης. 
 
Β. Εγκατάσταση 

1) Η εγκατάσταση των οργάνων στον τόπο υποδοχής αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της 
προµήθειας, ώστε τα όργανα να παραδοθούν ασφαλή προς χρήση. Στο υπαίθριο γυµναστήριο 
Αργοστολίου θα τοποθετηθούν και τα 10 προαναφερόµενα όργανα. Στο δε υπαίθριο γυµναστήριο 
Ληξουρίου εξίσου και τα 10 προαναφερόµενα όργανα. Οι χώροι εγκατάστασης θα υποδειχθούν στον 
ανάδοχο από το ∆ήµο. 

2) Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα 30 ηµερών από την έγγραφη υπόδειξη 
στον ανάδοχο των σηµείων τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση τα σηµεία αυτά θα έχουν προσδιοριστεί 
έως την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο 

3) Για την καλύτερη εξοικονόµηση χώρου όλα τα προσφερόµενα όργανα θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
συνδυασµούς των δύο οργάνων επί κοινού στύλου ή πόλου.  
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4) Ο κοινός στύλος ή πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε εξέχουσες αρσενικές βίδες µεταλλικής 
βάσης, η οποία θα είναι εγκλωβισµένη εντός οπλισµένου σκυροδέµατος µικρής επιφάνειας, για λόγους 
ασφαλείας και θα ασφαλίζεται µε µπουλόνια για λόγους σταθερότητας. 

5) Ο ανάδοχος προµηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σηµεία που θα του υποδείξει ο ∆ήµος και θα 
κατασκευάσει µε δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Φάκελος προσφοράς 
6.1 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της 
αντίστοιχης προσφοράς. 
6.2 Οι οικονοµικές προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. 
6.3 Οι προσφορές, µε ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, που 
αναγράφει τα εξής : 
- Τη λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα 
- Το πλήρη τίτλο της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 
- Τον αριθµό της διακήρυξης 
- Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
- Τα στοιχεία του αποστολέα. 
6.4 Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται και οι τεχνικές όσο και οι οικονοµικές, µέσα 
σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : 
- Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 4 της παρούσας, µε την σειρά που αυτά ζητούνται 
και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ ώστε να µη υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους και η εγγύηση 
συµµετοχής. 
- Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται 
ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 6.3 της παρούσης. 
Μέσα στον φάκελο θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων ειδών. Σε περίπτωση που τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
- Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη ‘‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ όπου έξω από αυτόν θα 
αναγράφονται ευκρινώς όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 6.3 της παρούσης. Μέσα 
στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου σε ευρώ σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
Τιµολογίου Προσφοράς που αποτελεί µέρος της µελέτης και συµπληρωµένο τον Πίνακα Ι του Τιµολογίου 
Προσφοράς. Η προσφορά θα είναι εκπεφρασµένη σε ευρώ και σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο και 
αξιολογείται ως προς το συνολικό ποσό προσφοράς για όλα τα υπό προµήθεια είδη. Σε περίπτωση δε 
διαφοράς, υπερισχύει το ολογράφως αναγραφόµενο ποσοστό. Επίσης, καµία διόρθωση της τιµής µε σβήσιµο 
δεν επιτρέπεται, εκτός εάν γίνει µε την υπογραφή και την σφραγίδα του Προµηθευτή. Σε περίπτωση ίσων 
προσφορών διενεργείται κλήρωση κατά την κείµενη νοµοθεσία. 
6.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. 
6.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης, Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. 
∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την  επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον 
της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
                                                                          ΑΡΘΡΟ 7ο 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Κατακύρωση - Σύµβαση 
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε φάκελο που θα περιέχει : 
7.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 
7.2 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο τεχνικής προσφοράς οι άλλες πληροφορίες που καθορίζονται από το 
Άρθρο 5 της παρούσης. 
7.3 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο οικονοµική προσφορά συντεταγµένη κατά τρόπο που αναφέρεται 
στο άρθρο 9 της διακήρυξης. 
7.4 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την υπηρεσία µέχρι την ηµέρα και ώρα που καθορίζονται στο άρθρο 3 
της παρούσης. 
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7.5 Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρεία ή ένωση 
προµηθευτών ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στον 
διαγωνισµό. 
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι 
προσφορές που καταθέτει εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετέχει στον διαγωνισµό για λογαριασµό του, 
υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή άλλο τρόπο 
αµοιβής. 
7.6 Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά από την λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Απαγορεύεται για 
οποιοδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
7.7 Η Επιτροπή θα συνέλθει σε δηµόσια συνεδρίαση κατ’ αρχήν για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης. 
Ο σφραγισµένος υποφάκελος που βρίσκεται µέσα στον κλειστό φάκελο και περιέχει αντίστοιχα την οικονοµική 
προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται πάνω σ’ αυτόν ο αύξων αριθµός του ανοικτού φακέλου. 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα 
δικαιολογητικά των συναγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται από το δεύτερο στάδιο του 
διαγωνισµού. 
∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν 
ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική 
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισµού και δεν παρελήφθησαν αµέσως 
από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισµό. 
Στο τέλος αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς και γίνεται αξιολόγησή της παρουσία όσων οι 
προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρµόδιο για την αξιολόγηση όργανο. 
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη συνολική τιµή επί του συνόλου των 
ζητουµένων ειδών. 
Οι προσφορές και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό αριθµούνται και 
µονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα µέλη της επιτροπής. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της 
διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 
7.8 ∆εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο συναγωνιζόµενο. 
7.9 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 
7.10 Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθούνται τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Εγγυήσεις 

8.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ποσού ίσου µε το 2% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 
δαπάνης της προµήθειας, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%, η οποία θα συνταχθεί κατά τον τύπο που ισχύει 
για το ∆ηµόσιο. Ήτοι το ποσό της εγγυησης συµµετοχής ανέρχεται σε 708,48  ευρώ 
8.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον 
Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών 

9.1 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε Ευρώ και σε δεύτερο εκαδικό ψηφίο, ανεξάρτητα από τη χώρα 
προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 
ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από 
την διακήρυξη. 
Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
9.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για 
ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου. 
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9.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται, βαρύνει τον 
∆ήµο. 
                                                                         ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ισχύς προσφορών 
10.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες τουλάχιστον από την ηµέρα του 
διαγωνισµού. 
10.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις να παρατείνει πριν 
από την λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο δυο (2) µήνες κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους 
διαγωνιζόµενους. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς  
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτή 
σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 
11.1 Kατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή, µέσα 
στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης 
και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από 
την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση 
τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: 
Mε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού. Στην 
περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές 
διατάξεις. 
11.2 Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο 
αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται 
τελικά. 
11.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό 
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
11.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Σύµβαση – Συµβατικά Τεύχη 

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας είναι 
υποχρεωµένος να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο 
των είκοση (20) ηµερών, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 9 της παρούσας, 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Για λόγους ανωτέρας βίας το ανωτέρω χρονικό διάστηµα προσαρµόζεται 
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής παραλαβής. 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
α)  Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
β)  Το Τιµολόγιο Προσφοράς 
γ)  Ο Προϋπολογισµός 
δ)  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε)  Η Τεχνική Έκθεση (προδιαγραφές) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Παράδοση - Παραλαβή 
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13.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη παράδοση και θέση σε λειτουργία των οργάνων γυµναστικής εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την έγγραφη υπόδειξη των σηµείων τοποθέτησης. 
13.2 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 
13.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το είδος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η 
σύµβαση. 
13.4 Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ή περιστατικών που δεν επιτρέπουν την τήρηση της ανωτέρω 
συµφωνίας, είτε ο ∆ήµος είτε ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει εγγράφως τον έτερο για την νέα ηµεροµηνία προµήθειας 
και εγκατάστασης η οποία δεν µπορεί να απέχει χρονικά σε καµία περίπτωση πέραν των 60 ηµερών από τη 
συνδροµή των έκτακτων συνθηκών. 
13.5 Η οριστική παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
(Υ.Α.11389/93, αρ.28). 
13.6 Τα είδη της προµήθειας θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και θα τοποθετηθούν 
όπως προβλέπεται στην Τεχνική Έκθεση (εγκατάσταση) σε δύο επιλέξιµους υπαίθριους χώρους σε Αργοστόλι 
και Ληξούρι που θα υποδειχθούν από το ∆ήµο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Οι χώροι θα 
συγκεκριµενοποιηθούν στην υπογραφή της σύµβασης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη παράδοση και θέση σε λειτουργία των οργάνων γυµναστικής εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και την παράλληλη υπόδειξη των σηµείων τοποθέτησης. 
Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ή περιστατικών που δεν επιτρέπουν την τήρηση της ανωτέρω συµφωνίας, είτε 
ο ∆ήµος είτε ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει εγγράφως τον έτερο για την νέα ηµεροµηνία προµήθειας και 
εγκατάστασης η οποία δεν µπορεί να απέχει χρονικά σε καµία περίπτωση πέραν των 60 ηµερών από τη 
συνδροµή των έκτακτων συνθηκών. 
Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη του τρόπου που θα ολοκληρώσει την προµήθεια και θα παραδώσει σε πλήρη και 
ασφαλή λειτουργία τα δύο υπαίθρια γυµναστήρια στους προβλεπόµενους κοινόχρηστους χώρους. Ο ∆ήµος δια 
της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής προµηθειών θα πιστοποιήσει την πλήρη και ασφαλή παράδοση και 
λειτουργία τους. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Ρήτρες – Κυρώσεις  

 
Αν δεν τηρηθούν οι προβλεπόµενες προθεσµίες, επιβάλλονται στον ανάδοχο οι κυρώσεις που προβλέπονται από 
το άρθρο 27 της Υπουργικής Απόφασης 11389/8- 3-1993. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες 
παράδοσης και ο εξοπλισµός ή υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους τότε ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 33 της Υπουργικής 11389/8-3-1993: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ 
του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/8-3-1993 χρόνου παράτασης, 2,5% επί 
της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ , 5% επί της συµβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης αφαιρούνται από την τελική 
πληρωµή προς το προµηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
15.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
15.2 Ο προµηθευτής κηρύσσεται επίσης υποχρεωτικά έκπτωτος, εφόσον δεν συµµορφώθηκε µε τις υποχρεώσεις 
του, που απορρέουν από την σύµβαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 35). 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Εγγύηση 

Ο χρόνος εγγύησης των ειδών, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή των ειδών, 
µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της παραλαβής, θα καθορισθεί µε την προσφορά των συµµετεχόντων και σε 
καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δώδεκα (12) µηνών. 
Κάθε παρουσιαζόµενη µέσα στο διάστηµα ισχύος της εγγύησης των ειδών, η οποία θα οφείλεται στην κακή 
ποιότητα αυτών θα αποκαθίσταται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση από την 
αρµόδια υπηρεσία. 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για 5 έτη από την οριστική 
παραλαβή. 
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Τυχόν αδυναµία του αναδόχου να αντικαταστήσει ή να συντηρήσει τα είδη, κατά την πάροδο της 5ετίας, πρέπει 
να τεκµηριώνεται ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ως υπαίτιος δεν δύναται 
να εξασφαλίσει τα απαιτούµεα ανταλλακτικά που απαιτούνται για επισκευή ή συντήρηση, υποχρεούται σε πλήρη 
αντικατάσταση του εκάστοτε οργάνου χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση του ∆ήµου.  
                                                                            ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωµή – εξόφληση της προµήθειας-εγκατάστασης θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική παραλαβή του 
συνόλου των ειδών και εφόσον πιστοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η πλήρης, οµαλή και 
ασφαλής λειτουργία τους στους υποδεικνόµενους χώρους. Ο ανάδοχος εκδίδει µετά το πρακτικό οριστικής 
παραλαβής το σχετικό παραστατικό (Τιµολόγιο) εντός πέντε ηµερών. Η εξόφληση του παραστατικού γίνεται από 
το ∆ήµο εντός 30 ηµερών από την έκδοσή τους, διαφορετικά επιβάλλονται οι πρόσθετες από το νόµο 
επιβαρύνσεις. Ο ανάδοχος προσκοµίζει για την εξόφληση όλα τα απαιτούµενα από το νόµο δικαιολογητικά. 
                                                                             ΑΡΘΡΟ 18ο 

Πληροφόρηση Ενδιαφεροµένων 
Αντίγραφα της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης διατίθενται στο 
…………………………………………………, από ώρα ……. έως και …….. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν από ώρα …… έως και ώρα ….. µε την/τον …………………………. στο 
τηλέφωνο ……….. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, θα 
δηµοσιευθεί σε τουλάχιστον µία (1) τοπική εφηµερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού 
καταστήµατος ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είχαµε πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι αυτός ο 
διαγωνισµός για την αγορά οργάνων γυµναστικής σε δύο ανοικτούς χώρους έρχεται από το πουθενά, από ότι 
αποδείχτηκε και στο ∆.Σ δεν υπάρχει καµία αίτηση είτε δηµότη είτε συλλόγου εν πάσει περιπτώσει που θα 
µπορούσαµε να ακούσουµε σε τι αναφέρεται  για την κάλυψη κάποιων αναγκών αν υπάρχουν  , είναι µία 
πρόκληση απέναντι στις ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά σε αθλητικά όργανα και στα σχολεία αλλά και 
στις παιδικές χαρές µετά το ξήλωµα των εκατόν είκοσι παιδικών χαρών που η ίδια η ∆. Αρχή οµολόγησε ότι 
χρειάζεται ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες και έχει µόνο είκοσι πέντε συν είκοσι πέντε  να δίνει τριάντα πέντε 
χιλιάδες για να κάνει δύο χώρους ανοικτής γυµναστικής στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι και µάλιστα όταν δεν 
χρηµατοδοτούνται από κάποιο πρόγραµµα και υπάρχει κίνδυνος να  χάσουµε τα λεφτά αλλά από ίδιους πόρους 
και όταν ειδικά στο Ληξούρι δεν υπάρχουν παιδικές χαρές ,όταν ξέρουµε ότι τα δηµοτικά τα γυµνάσια και τα 
λύκεια δεν έχουν αθλητικούς χώρους κ.λ.π  
Η µόνη που είναι οφελειµένη είναι η προµηθεύτρια εταιρία που µπορεί να είναι µία ή δύο το πολύ. 
Εµείς προτείνουµε τα χρήµατα αυτά να πάνε για την αγορά αθλητικών οργάνων στις παιδικές χαρές και στους 
χώρους εκγύµνασης των σχολείων και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Κωνσταντάκης Άγγελος-Αλυσανδράτος  
Σταυρος Γεράσιµος .            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   324 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από το  Αυτοτελές  Τµήµα  Παιδείας Αθλητισµού και Απασχόλησης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 
4) την  µε αριθ. πρωτ.  49440 /2015 Βεβαίωση της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  µε κριτήριο την 
χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού € 35.424,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. οι  οποίοι  πληρούν απολύτως τις 
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τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα συνέταξε το  αυτοτελές  Τµήµα  Παιδείας Αθλητισµού 
και Απασχόλησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  18-01-2016 ηµέρα ∆ευτέρα    και  µε  
ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την   11:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  

Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  25 Ιανουαρίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την 11:00 π.µ  . 
3. Η πίστωση  θα βαρύνει  τον Προϋπολογισµό του  οικ. Έτους 2016 , τον Κ.Α 15.7135.03  στον οποίο έχει 
προβλεπτεί  κατά την σύνταξή του το ποσό των  € 35.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%   σύµφωνα µε  τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 4270/2014 « Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και 
διαθρωτικών µεταρρυθµίσεων» . 
 
4. Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, θα 
δηµοσιευθεί  δύο  τοπικές  εφηµερίδες  πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  405   / 2015                                                                       Α∆Α: 7∆ΨΝΩΕ5-ΙΛΡ    
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού  για την  «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος  SingularLogin Genesis » 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 6ο 
θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού  για την  
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος  SingularLogin Genesis » έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το από  18-12-2015 σχέδιο των όρων διακήρυξης των  παραπάνω  υπηρεσιών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 

για την εκτέλεση της εργασίας: 

«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic 
Genesis» 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 40.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ». 

2. Την Κύρωση του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08. 

4. Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). 
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5. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185) "Ενιαίος κανονισµός 
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ΕΚΠΟΤΑ. 

6. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών. 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Ά/23-12-2008) 
«Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». 

11. Την υπ’ αριθµόν 333/08 γνωµοδότηση του Γ’ τµήµατος του Ν.Σ.Κ. και την υπ’ αριθµόν 33/08 εγκύκλιο του 
υπουργείου εσωτερικών. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

13. Την υπ’ αριθµόν 16820/10 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Ο 
Υφυπουργός στο Πρωθυπουργό «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου», όπως 
τροποποιήθηκαν µε τις 23779/10, 1500/11 και 7546/11 του υφυπουργού ΥΠΕΣΑΗ∆. 

14. Του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές". 

15. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του Ν.3310/2005…». 

16. Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α’/ 08.09.1997) περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 
ΕΟΚ». 

17. Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», που ισχύουν από τη δηµοσίευσή του 
(8.8.2014) και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

18. Τη µελέτη που συντάχθηκε από το τµήµα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & ∆ιαφάνειας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

19. Την Απόφαση  326/2015 του ∆ηµοτικού συµβουλίου Κεφαλλονιάς. 

20. Την Απόφαση ...................../2015 της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την 
εκτέλεση της εργασίας «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος 
SingularLogic Genesis».  
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Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εκτιµάται στο ποσό των 32.520,33 
€ πλέον Φ.Π.Α. 7.479,67 € ευρώ, δηλαδή 40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και από τον εγγεγραµµένο ΚΑΕ 10.6266.03 του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. Γίνονται δεκτές προσφορές, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της µε 
αριθµό 2/2015 µελέτης που συνέταξε το Τµήµα Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού - Περιγραφή Εργασιών 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή διαρκής ενηµέρωσης του λογισµικού (εγκατεστηµένου στο 
∆ήµο) Genesis και S.H.R.M.S της SingularLogic µε νέες εκδόσεις (release), καθώς και συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης µε ετήσια σύµβαση υποστήριξης για το έτος 2016, όπως αναλύονται και στην σχετική µελέτη που 
αποτελεί µέρος των τευχών δηµοπράτησης. 

Το λογισµικό αναφοράς είναι το ακόλουθο: 

1. ΟΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

2. ΟΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

3. ΟΤΑ LICENSE ΟΛ.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

4. OTA ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 

5. ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

6. SHR -1200 / HRMS για µέχρι 1200 Εργαζόµενους A.1 ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 1200 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

7. ΟΤΑ WEB SERVICES 

8. OTA EXTRA USERS (79 users) 

9. ΟΤΑ Τ.Α.Π. 

10. ΟΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

11. ΟΤΑ Ο.Π.∆. (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ) 

                                          Άρθρο 2ο: Τεύχη δηµοπράτησης 

Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα 
κατωτέρω: 

1. Η παρούσα διακήρυξη 

2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

3. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η µελέτη - τεχνική έκθεση 

Άρθρο 3ο: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – ∆ηµοσίευση 
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Αντίγραφο της διακήρυξης µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη 
∆/νση Οικονοµικών υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, Πλ. Βαλλιάνου – ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου 1ος 
όροφος, αρµόδιος υπάλληλος Παγώνης ∆ιονύσιος , τηλ. 2671360156 

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό οι ενδιαφερόµενοι θα 
µπορούν να λαµβάνουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και από το Τµήµα ΤΠΕ της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού, Λ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι, από τον κ. Γιώργο Κοντογιάννη, τηλ. 2671022940. 

Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, θα 
δηµοσιευθεί σε τουλάχιστον µία (1) τοπική εφηµερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού 
καταστήµατος ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι αναρτηµένα στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στη 
διεύθυνση www.kefallonia.gov.gr 

Άρθρο 4ο: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

Ο Πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ..................................................., , τηλ. .................., την ....-....-20...., 
ηµέρα ........................, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών .......... π.µ. και λήξης ............... π.µ., ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής. 

Άρθρο 5ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα είναι πρόχειρος, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και θα διεξαχθεί µε 
σφραγισµένες προσφορές, τις οποίες θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµου 
αντιπροσώπου, στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 
στην έδρα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Στις 
προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε 
διαγωνιζόµενο. Ορίζεται ότι ο κάθε διαγωνιζόµενος, έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς µόνο για το σύνολο των 
εργασιών-υπηρεσιών. 

Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών σε ανοιχτή συνεδρίαση µετά τη λήξη της παραλαβής τους. Προσφορές που 
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή: 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµοσία, παρουσία των διαγωνιζοµένων, κατά την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Π.∆. 28/1980, τον κυρίως φάκελο και καταγράφει τους 
διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της προσφοράς χωρίς σύγχρονη 
προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη. 

Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των 
προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των 
προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 

Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχός τους. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συµµετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού ελέγχει σε µυστική συνεδρίαση τη νοµιµότητα και το κύρος των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, δηλαδή 
αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία 
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των διαγωνιζοµένων ή αποστέλλοντας µε τηλεοµοιοτυπία σε όλους τους συµµετέχοντες το πρακτικό από το 
στάδιο αυτό. 

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 
τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει δεκτοί από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στο 
στάδιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους. Το αποτέλεσµα από το 
στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται είτε δηµόσια, κατόπιν 
πρόσκλησης των συµµετεχόντων είτε µε αποστολή του σχετικού πρακτικού µε τηλεοµοιοτυπία. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες 
προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, ο 
πρόεδρος ανακοινώνει τον µειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισµού, το οποίο αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία στους 
συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια 
η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Άρθρο 6ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί 

β) Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, όπου πρέπει ένα τουλάχιστον µέλος να καλύπτει µόνο του, στο σύνολο τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής. 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7: Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
συµµετοχής 

Άρθρο 7ο: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς την τεχνική ικανότητά του στην 
υποστήριξη των αναφερόµενων λογισµικών, µε ποινή αποκλεισµού, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά 
και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής: 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής ή ο επίσηµος αντιπρόσωπος, 
θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος από τον κατασκευαστή των λογισµικών που είναι εγκατεστηµένα στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. Η πιστοποίηση αποδεικνύεται προσκοµίζοντας πιστοποιητικό ή αποδεικτικό αντιπροσώπου 
της κατασκευάστριας εταιρίας λογισµικού για τις εφαρµογές που ζητείται η παροχή υπηρεσιών 

Άρθρο 8ο: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά, επί ποινή 
αποκλεισµού: 

• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 650,41 € και η οποία θα ισχύει (90) 
ενενήντα µέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
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• Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

• Πιστοποιητικό αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρίας και σε όλο το εύρος των εφαρµογών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής ή ο 
επίσηµος αντιπρόσωπος, πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένα αποδεδειγµένη επαγγελµατική ικανότητα και 
τεχνογνωσία στην εγκατάσταση, παραµετροποίηση και υποστήριξη λογισµικού της κατασκευάστριας εταιρίας 
λογισµικού. Ως στοιχείο τεκµηρίωσης προσκοµίζεται βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρία λογισµικού ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος έχει επαρκή εµπειρία και ικανότητα για να υποστηρίξει το λογισµικό. Mε ποινή 
αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι: 

1. Έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

2. Εφόσον ανακηρυχτεί ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν. 
2472/1997 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
στις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

3. ∆ιαθέτει την κατάλληλη υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό κλπ) που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή 
υλοποίηση της εργασίας. 

4. ∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα, επίσης ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη διαδικασία. 

Άρθρο 9ο: Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς 
και η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού 
προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο κτίριο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που στεγάζει το τµήµα Προµηθειών 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλ. Βαλλιάνου – ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Αργοστολίου 1ος όροφος – 28100 - Κεφαλλονιά). 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή 
τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα 
δεν λαµβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την 
προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας. 

∆εν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και 
ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή 
ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που 
τη συνοδεύουν. 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη: 

1. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του σαφώς την εταιρία παραγωγής του κάθε 
προσφερόµενου προϊόντος καθώς και επακριβώς διατυπωµένη την εµπορική ονοµασία και έκδοση. 

2. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 
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3. Όταν περιλαµβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή 
να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. 

4. Είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κτλ). Αν 
υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και 
µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις 
διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

5. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής εξοµοιώνεται µε 
αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

6. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των 
όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς. 
Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από 
κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) 
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυµία και τη 
διεύθυνση του διαγωνιζόµενου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

Προσφορά ∆ιακήρυξης 

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού 
συστήµατος SingularLogic Genesis» 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

Ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς: ……/……/2015 

«Να µην ανοιχτεί από την υπηρεσία» 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία που την 
υποβάλλει. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να αναγράφονται στοιχεία του προσφέροντος όπως επωνυµία και 
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου καθώς 
και όνοµα αρµοδίου προσώπου για την προσφορά. Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών ή Κ/Ξ που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο 
εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισµό. 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τρεις (3) επιµέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους µε τα 
αντίστοιχα αντίτυπα: 

1. Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 

2. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 

3. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 

Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και επιπλέον: 

1. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

2. Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

3. Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
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Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην 
αρχή της προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των Προσφορών, προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν του κλεισίµατος του διαγωνισµού. 

Περιεχόµενα Υποφακέλου Α: «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

1. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, τα οριζόµενα στο Άρθρο 8 της 
παρούσας κατά περίπτωση ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, τα οριζόµενα στο Άρθρο 7 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συµµετοχής . 

3. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων είκοσι 
(20) ηµερολογιακών ήµερων προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

4. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται µετά από έλεγχο, συνεπάγεται τον αποκλεισµό 
του υποψηφίου εκείνου του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ή διευκρίνιση υπαρχόντων δικαιολογητικών, και 
οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
παραλαβής σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν 
προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η προσφορά απορρίπτεται. 

Περιεχόµενα Υποφακέλου Β: «Τεχνική Προσφορά» 

Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνει την τεχνική περιγραφή των εργασιών όπως αυτά 
περιγράφονται στη σχετική µελέτη. Επιπροσθέτως στην ενότητα αυτή πρέπει να περιλαµβάνεται η λίστα του 
Λογισµικού: Συνοπτική λίστα των προς υποστήριξη λογισµικών σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος και τη 
σχετική Μελέτη. 

Περιεχόµενα Υποφακέλου Γ «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου για το 
σύνολο των εργασιών - υπηρεσιών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. 

Άρθρο 10ο: Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό επί εξήντα (60) ηµέρες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εξήντα 
ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους διαγωνιζόµενους, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της 
αρχικής. Σε περίπτωση µη αποδοχής της παράτασης, οι µη αποδεχόµενοι δεν συµµετέχουν στη συνέχεια του 
διαγωνισµού και τους επιστρέφονται, χωρίς να ανοιχθούν, οι φάκελοι προσφοράς τους και η Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

                           Άρθρο 11ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µε τις οκτώ ∆ηµοτικές Ενότητες (Αργοστολίου, 
Παλικής, Λειβαθούς, Ελειού-Πρόννων, Σάµης, Ερίσσου, Οµαλών, Πυλάρου). Το χρονικό διάστηµα παροχής των 
υπηρεσιών είναι από 01/01/2016 έως 31/12/2016. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 
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                                                     Άρθρο 12ο: Κατακύρωση 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης. 

                                                      Άρθρο 13ο: Σύµβαση 

Ο ανάδοχος των συγκεκριµένων υπηρεσιών, µετά την κατά Νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτού, είναι 
υποχρεωµένος να προσέλθει µετά από πρόσκληση για την υπογραφή του συµφωνητικού και την κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της µελέτης, της 
προσφοράς ή του συµφωνητικού. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου 
λόγω ποινικής ρήτρας. 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι 
δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων αυτής. Η σύµβαση τροποποιείται 
όταν τούτο προβλέπεται από το συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης. 

Άρθρο 14ο: Τιµολόγηση εργασιών – Τρόπος Πληρωµής 

Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σύµφωνα µε το 
ποσό της προσφοράς του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Στο ποσό της αµοιβής 
συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

Η καταβολή του ποσού, θα γίνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης, µε την έκδοση ενταλµάτων πληρωµής και την έκδοση τιµολογίων από τον ανάδοχο και θα 
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου, και έπειτα από 
τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα αφορά την ολοκλήρωση της σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών του προηγούµενου διαστήµατος. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 
συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί 
το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο 

Άρθρο 15ο: Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες σε όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

                                                      Άρθρο 16ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς 
και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 

                                                    Άρθρο 17ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η οποία θα 
πρέπει να ισχύει µέχρι τις 31/12/2016. 
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Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 18ο: Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται µόνο 
από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια 
διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στη Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

                                                     Άρθρο 19ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις.(Π.∆.28/80). 
 
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είχαµε πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι αυτές οι ανάγκες 
δηµιουργούνται µέσα από τον  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, δηλαδή όλη αυτή η τεχνογνωσία µε τα νέα προγράµµατα µε την 
ενοποίηση των παλιών δήµων δηµιούργησαν νέες ανάγκες που έπρεπε να τις καλύψει το κράτος και µε 
υπαλληλικό προσωπικό εξειδικευµένο αλλά και µε ανάλογες πιστώσεις. Θα πρέπει να έχει µία βάση δεδοµένων 
στο υπουργείο που να µπορεί να λύνει απορίες και προβλήµατα των δήµων όσον αφορά την µηχανοργάνωση.  
Τώρα έρχεται ο ∆ήµος µε σαράντα χιλιάδες ευρώ από δικά του έσοδα να υποστηρίξει τα προγράµµατα του 
υπουργείου. Όσον αφορά το συγκεκριµένο πρόγραµµα της Singular που υπάρχει εδώ αντιπρόσωπος το 
θεωρούµε δύσκολο να υπάρξει άλλη προσφορά παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης µε teamviewer 
από αποµακρυσµένο χώρο , εµείς θα το ψηφίσουµε µε αυτή την επιφύλαξη. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Κωνσταντάκης Άγγελος-Αλυσανδράτος  
Σταυρος Γεράσιµος .            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   326 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από το  Αυτοτελές  Τµήµα  Παιδείας Αθλητισµού και Απασχόλησης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 
4) την  µε αριθ. πρωτ.  49439 /2015 Βεβαίωση της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού  µε σφραγισµένες προσφορές µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση της εργασίας «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis». οι  οποίοι  πληρούν απολύτως 
τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα συνέταξε το  τµήµα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, 
Επικοινωνιών & ∆ιαφάνειας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  19-01-2016 ηµέρα ∆ευτέρα Τρίτη    
και  µε  ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την   10:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  

Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  26 Ιανουαρίου 2016 ηµέρα Τρίτη 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την 10:00 π.µ  . 
3. Η πίστωση  θα βαρύνει  τον Προϋπολογισµό του  οικ. Έτους 2016 , Κ.Α  10.6266.03   στον οποίο έχει προβλεπτεί  
κατά την σύνταξή του το ποσό των  € 40.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%   σύµφωνα µε  τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν 4270/2014 « Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων» . 
 
4. Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, θα 
δηµοσιευθεί σε  δύο  τοπικές  εφηµερίδες πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας του 
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διαγωνισµού και θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  406   / 2015 Α∆Α: ΩΟΓΤΩΕ5-6Ω2 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  και 
εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 7ο 
θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  18-12-2015 σχέδιο των όρων διακήρυξης των  παραπάνω  υπηρεσιών της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

     
 «Προµήθεια  και εγκατάσταση συσκευών 
παρακολούθησης και διαχείρισης  στόλου  
οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  
 
 

 
CPV: 38112100-4 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.210,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
1.1. Του Ν. 3852/2010. 
1.2. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ 

ΠΡΩΤΟ) και ειδικά την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 σύµφωνα µε το οποίο «Οι προµήθειες των 
∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου 
δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του π.δ. 
370/1995 (ΦΕΚ 199 Α'), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α') και των 
αντίστοιχων του π.δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α')». 

1.3. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 και του άρθρου 23 παρ 
4,5,6 καθώς και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν 
εκδοθεί προς εκτέλεσή της. Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή αναφέρεται συγκεκριµένα σε 
άρθρο της, ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν. 
2286/95. 

1.4. Τον Ν. 2286/95 περί «Προµηθειών ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/01.02.95 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999), µε την 
επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ-199Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε το 
Π.∆. 105/2000 (ΦΕΚ-100Α) και των αντιστοίχων του Π.∆. 57/00 (ΦΕΚ-45Α΄). 

1.5. Του Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) : Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 
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1.6. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ» µε το οποίο καταργήθηκαν τα Π.∆. 370/95, Π.∆. 346/1998, Π.∆. 18/2000, Π.∆. 
105/2000. 

1.7. Την Π1/ 74446/2002 
1.8. Την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α στην οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 ( παρ 12 εδαφ. γ και 13 

εδαφ. V III). 
1.9. Τις οδηγίες 21437/05-05-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆. σχετικά µε την εφαρµογή της ΑΥΟ 
35130/739/2010 µε την οποία αυξάνονται τα χρηµατικά ποσά του αρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/1995. 
1.10. Την 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α µε την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 

3463/2006. 
1.11. Την Π1 5857/08.12.2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 

(παραγ. 5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/95». 
1.12. Την Π1 3797/23.08.2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο «Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξή του 

στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών». 
1.13. Του N. 2362/95 περί «∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.14. Του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005). 

1.15. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του Ν.3310/2005…». 

1.16. Του  Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α’/ 08.09.1997) περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 
89/665 ΕΟΚ» 

1.17. Του  Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

1.18 Του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές". 

1.19. Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8.8.2014) ≪Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις που ισχύουν από τη δηµοσίευση του 
(8.8.2014) και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 
2. Την Απόφαση  303 /2015 του ∆ηµοτικού συµβουλίου Κεφαλλονιας 
3.  Την Απόφαση ...................../2015 της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
4.  Την Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας 
 
                                                                           ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου Προσφοράς, σύµφωνα µε το σχέδιο  
της  Υπηρεσίας,  για  την προµήθεια  και  εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και   διαχείρισης   του  
στόλου   οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  συνολικού προϋπολογισµού 33.210,00  € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της 
προµήθειας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των προκηρυσσόµενων ειδών που περιλαµβάνονται στην 
αριθ. 1/2015 µελέτη που συνέταξε το Τµήµα Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
 
                                           Άρθρο 1. Τεχνικές προδιαγραφές 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στην αριθ. 1/2015 µελέτη που συνέταξε 
το Τµήµα Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 

Άρθρο 2. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 

Ο Πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ...................................................,  , τηλ. .................., την ....-....-
20...., ηµέρα  ........................,  ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών .......... π.µ. και λήξης  ............... π.µ., 
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

 
Άρθρο 3. Προϋπολογισµός προµήθειας - Χρηµατοδότηση 

Ο προϋπολογισµός των ειδών της προµήθειας, ήτοι, των συσκευών παρακολούθησης και   διαχείρισης   του  
στόλου   οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 33.210,00 € 
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συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%. Η χρηµατοδότηση θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και από τον 
εγγεγραµµένο ΚΑΕ ............... του Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 
 

Άρθρο 4. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
1) ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών 
(εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) και οι συνεταιρισµοί, που ασκούν εµπορική 
δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. 
2) Η κατάθεση προσφορών θα γίνει: 

� για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό 
του 

� για τα νοµικά πρόσωπα από τον νόµιµο εκπρόσωπό τους, όπως ορίζεται κατωτέρω: 

• για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του. 

• για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον διαχειριστή της εταιρείας, όπως ορίζεται 
στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του. 

• για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.), από τον νόµιµο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο (πρακτικό ∆.Σ., στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται επί ποινή αποκλεισµού και η απόφαση 
για συµµετοχή της ΑΕ στον συγκεκριµένο διαγωνισµό), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της 
εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη δηµοσίευση του σε ΦΕΚ, το οποίο σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να κατατεθεί. 

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων συµµετέχουν στη δηµοπρασία 
µε αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόµιση παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης βεβαιούµενου του γνησίου 
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο, εκτός από 
την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών που οι εκπρόσωποι ορίζονται από το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο. 
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισµό περισσότερες από µία εταιρεία ή ένωση προµηθευτών 
ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλη εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση 
προµηθευτών. 
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος αποσύρει όλες τις 
προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στον διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει 
στον διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος 
αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 
3) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας. Η προσφορά θα είναι γραµµένη στην ελληνική 
γλώσσα. 
4) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν σφραγισµένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα 
αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα εξής: 
 
Ι. Προσφορά προς τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς για την Προµήθεια και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης 
και   διαχείρισης   του  στόλου   οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 ΙΙ. Ηµεροµηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
ΙΙΙ. Τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή ή της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό, και στο 
εσωτερικό του θα περιέχονται οι ακόλουθοι, επίσης σφραγισµένοι, υποφάκελοι: 
 
Α. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Αποδεικτικά νοµιµοποίησης και εκπροσώπησης, ήτοι: 

� για φυσικό πρόσωπο, αστυνοµική ταυτότητα του ίδιου ή του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου 
του 

� για νοµικό πρόσωπο, αστυνοµική ταυτότητα νόµιµου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου, καθώς και καταστατικό ίδρυσης ή απόσπασµα καταστατικού ίδρυσης του 
διαγωνιζοµένου και η τελευταία έγγραφη τροποποίησή του (για ΟΕ και ΕΕ), από τα οποία να 
προκύπτουν και οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή ΦΕΚ ίδρυσης και η τελευταία τροποποίησή του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), από τα οποία να προκύπτουν και οι νόµιµοι εκπρόσωποι και 
πρακτικό ∆Σ της εταιρείας, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισµού, η απόφαση 
για συµµετοχή της ΑΕ στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και η εξουσιοδότηση στον νόµιµο εκπρόσωπο. 

 
Εάν από τα ανωτέρω έγγραφα δεν προκύπτουν ευθέως τα µέλη του ∆Σ καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία, θα πρέπει να προσκοµιστούν τα σχετικά 
αποδεικτικά και νοµιµοποιητικά στοιχεία και έγγραφα, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου. 
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2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου. 
 
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα 
- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
- πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
 
4. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 
α) έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα και 
β) ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα προς προµήθεια είδη ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση και σε πλήρη 
λειτουργία. 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου στην οποία να αναγράφονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές, εκτός των ΑΕ, οι οποίες θα αναγράφουν µόνο τους 
ασφαλιστικούς φορείς για το προσωπικό που απασχολούν. 
 
6. Βεβαίωση που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά 
την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για το προσωπικό που τυχόν απασχολούν και 
για τους ίδιους και ειδικότερα: 
- οι οµόρρυθµες εταιρείες (ΟΕ) θα προσκοµίσουν βεβαίωση για όλα τα µέλη και το προσωπικό 
- οι ετερόρρυθµες εταιρείες (ΕΕ) µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη και το προσωπικό 
- οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) για τους διαχειριστές και το προσωπικό και 

- οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) µόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 
 
7. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
8. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζοµένου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου 
ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 9, παρ. 1β της ΥΑ 11389/1993 -ΕΚΠΟΤΑ). 
 
9. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζοµένου για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
10. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών. 
 
11. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος των τριών  
(3) µηνών, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
12. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (ΜΟΝΟ για συνεταιρισµούς). 

 
Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται 
τα παραπάνω στοιχεία I, II, III και εντός αυτού θα περιέχονται, επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: 
 
≪≪Τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόµενου εξοπλισµού. Οι προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών θα 
πρέπει, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές της αριθ. 1/2015 
µελέτης του Τµήµατος ΤΠΕ. 
≪≪Πιστοποίηση CE για όλα τα είδη. 
≪≪Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσφερόµενα είδη της προµήθειας θα είναι 
καινούρια, αµεταχείριστα και όχι ανακατασκευασµένα µε εξαρτήµατα προερχόµενα από δεύτερη επεξεργασία. 
≪≪Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο διαγωνιζόµενος, εφόσον κατακυρωθεί η προµήθεια σε 
αυτόν, θα παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήµατος διάρκειας δύο (2) ετών τουλάχιστον και 
παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την παραλαβή τους. 
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Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στο εξωτερικό του οποίου θα 
αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία I, II, III και εντός αυτού θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για 
κάθε είδος σε ευρώ. 
Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι 
κρατήσεις, τα έξοδα δηµοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την 
παράδοση των προϊόντων στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και την 
αριθ. 1/2015 µελέτη του Τµήµατος ΤΠΕ. 
 
5) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα και στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται ως 
εξής: 
α) οι Υπεύθυνες δηλώσεις σε πρωτότυπο. Θα πρέπει να φέρουν ως ηµεροµηνία την ηµέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισµού και να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής επίσης την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς ή κατάθεσής της στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, οι 
υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ως ηµεροµηνία και θα έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής την ηµέρα 
αποστολής τους (σφραγίδα ταχυδροµείου) ή την ηµεροµηνία κατάθεσής τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου του 
∆ήµου. 
β) Ειδικά το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας κατατίθεται σε πρωτότυπο ή σε νόµιµα αντίγραφα, 
σύµφωνα µε την αριθ. ΠΟΛ.1274/13 (ΦΕΚ 3398 Β’/31.12.2013) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε µε την ΠΟΛ 1065/26.02.2014 (ΦΕΚ 642 
Β΄/14.03.2014) απόφαση, καθώς και τις αριθ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685 Β’) και 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 
317 Β’) αποφάσεις του υπουργού Οικονοµικών. 
γ) τα λοιπά δικαιολογητικά µπορούν να υποβάλλονται: 
- ως πρωτότυπα 
- ή ως επικυρωµένα αντίγραφα 
- ή όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 - ΦΕΚ 74 Α΄ (µε το οποίο καταργήθηκαν οι 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 και αντικαταστάθηκε η παρ. 2 αυτού), δηλαδή: 

� ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις δηµόσιες 
υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση ή των ακριβών 
αντιγράφων τους 

� αν πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα, ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ως ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που 
υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση 

� αν πρόκειται για έγγραφα αλλοδαπών αρχών, ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 
Επισηµαίνεται ότι: 

� τα µη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ. µη ευανάγνωστη 
σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοµατεπώνυµο υπογράφοντα, ηµεροµηνία εγγράφου κλπ) και 

� η υποβολή πλαστών ή παραποιηµένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 
 
Αντίγραφα επικυρωµένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα των ∆ικηγόρων πρέπει να 
φέρουν το ειδικό ένσηµο που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού που είναι 
γραµµένα σε ξένη γλώσσα (εκτός από τα τυχόν εγχειρίδια/prospectus) πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής 
των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή 
µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης 
εντός των έξι (6) µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών 
των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά τον διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 
δικαιολογητικών και να έχουν προσκοµισθεί όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία και στην παρούσα διακήρυξη 
κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στον φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. 
 
Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
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Τα παραπάνω δικαιολογητικά, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί 
στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην 
προσφορά σχετικά µε αυτό. 
 
                                               Άρθρο 5. Τρόπος σύνταξης προσφορών 
1. Οι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προµήθειας. Η προσφορά θα είναι 
γραµµένη στην ελληνική γλώσσα. 
2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά τα οποία 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, β) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ≪ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και γ) τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µέσα στον 
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
3. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 
5. Σε κάθε υποφάκελο της προσφοράς (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά), εκτός από τον 
υποφάκελο της οικονοµικής προσφοράς, πρέπει να υπάρχει πίνακας περιεχοµένων και τα δικαιολογητικά να 
είναι συρραµµένα και αριθµηµένα κατά φύλλο µε συνεχή αρίθµηση. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η 
προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικάείτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από 
εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
   
                                 Άρθρο 6. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινίσεις 
1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 
εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
3. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε 
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
                                    Άρθρο 7. Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπόψη. 
                                     Άρθρο 8. Τιµή προσφοράς 
1. Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα διακήρυξη και την αριθ. 1/2015 µελέτη του Τµήµατος ΤΠΕ. 
2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση 
των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
5. Το ποσοστό του Φ.Π.Α., επί τοις %, στο οποίο υπάγονται τα είδη, θα αναφέρεται χωριστά. 
 
                                                           Άρθρο 9. Υποβολή προσφορών 
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού την ηµέρα και την ώρα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας ή µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε αποδεικτικό παραλαβής 
(συστηµένο) ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου έως την προηγούµενη εργάσιµη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 11 παρ. 4 της ΥΑ 11389/1993-ΕΚΠΟΤΑ) στη 
διεύθυνση: 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 
Τ.Κ. 28100  
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2. Προσφορές που περιέρχονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στο αρµόδιο όργανο που παραλαµβάνει 
τις προσφορές πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να 
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία (άρθρο 11 παρ. 6 της 
Υ.Α. 11389/1993 - ΕΚΠΟΤΑ). 
3. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Οι προσφορές που κατατίθενται µέσω ταχυδροµείου, µε ευθύνη του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, πρέπει να 
έχουν αποδεδειγµένα παραληφθεί από το ∆ήµο έως και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
4. Οι προσφορές, καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην 
Ελληνική γλώσσα. Τυχόν ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι νόµιµα µεταφρασµένα και επικυρωµένα, εκτός ίσως από 
επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια (εγχειρίδια/prospectus). 
5. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 
 

Άρθρο 10. Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισµού, για 
την οποία υποβάλλεται προσφορά. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη. Αν η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται 
του απαιτούµενου ποσού, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων σύµβασης 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της 
σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους και µετά την προσκόµιση της (γραπτής) εγγύησης καλής λειτουργίας που αναφέρεται στην αριθ. 
1/2015 µελέτη του Τµήµατος ΤΠΕ. 
Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 11. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Ο υπολογισµός 
του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
                                                Άρθρο 12. Αποσφράγιση προσφορών 
1. Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, σε δηµόσια συνεδρίαση παρουσία των διαγωνιζοµένων, στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή. 
2. Στη συγκεκριµένη περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, αποσφραγίζεται ο 
κυρίως φάκελος, ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο υποφάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, µονογράφονται δε όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι υποφάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά αριθµούνται και µονογράφονται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και φυλάσσονται προκειµένου να αποσφραγισθούν σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από 
την Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης των διαγωνιζόµενων που δικαιούνται να παρευρεθούν. 
3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συµµετεχόντων και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε µυστική συνεδρίαση τη νοµιµότητα και το κύρος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας ελέγχουτων δικαιολογητικών συµµετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου 
των δικαιολογητικών, δηλαδή αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους 
απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων ή αποστέλλοντας µε τηλεοµοιοτυπία σε όλους τους 
συµµετέχοντες το πρακτικό από το στάδιο αυτό. 
4. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 
τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει δεκτοί από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στο 
στάδιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους. Το αποτέλεσµα από το 
στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται είτε δηµόσια, κατόπιν 
πρόσκλησης των συµµετεχόντων είτε µε αποστολή του σχετικού πρακτικού µε τηλεοµοιοτυπία. 
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες 
προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών 
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αποσφραγίζονται κατά ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µε πρόσκληση προς 
όσους δικαιούνται να παρευρεθούν. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, ο πρόεδρος 
ανακοινώνει τον µειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισµού, το οποίο αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία στους 
συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια 
η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
6. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 

Άρθρο 13. Αξιολόγηση προσφορών 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε κριτήριο τη συνολικά χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε το άρθρο 20 
παρ. Ια του ΕΚΠΟΤΑ. Για την επιλογή της συνολικά χαµηλότερης προσφοράς, αξιολογούνται µόνον οι 
προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές όρους. Η 
κατακύρωση γίνεται  στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά συµφωνεί µε τη µελέτη και τη διακήρυξη και 
περιέχει τη χαµηλότερη τιµή. 
2. Προσφορές που θα τους επιβληθεί ποινή αποκλεισµού σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισµού και για 
οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα προϊόντα, αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 
3. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά 
την ηµέρα της δηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ∆ήµο. 
                                               Άρθρο 14. Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
1. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότησή του προς την 
Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει: 
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο προµηθευτής. 
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
2. Στην περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 
α. τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την απευθείας ανάθεση της προµήθειας 
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας, τότε τη σχετική απόφαση λαµβάνουν οι αναφερόµενες στηνπαρ. 1 του 
παρόντος άρθρου αρχές κατά περίπτωση. 
 

Άρθρο 15. Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή 
σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο 
µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης 
της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση 
εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 15 παρ. 1α της ΥΑ 11389/1993 -ΕΚΠΟΤΑ). 
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. 
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην Οικονοµική Επιτροπή που 
αποφαίνεται τελικά. 
Για τις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις, οι ενιστάµενοι λαµβάνουν 
γνώση µε δική τους φροντίδα. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόµενων, προ της υπογραφής της σύµβασης 
δεν λαµβάνονται υπόψη (άρθρο 15 παρ. 3 της ΥΑ 11389/1993 - ΕΚΠΟΤΑ). 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν την κατακύρωση 
του διαγωνισµού, ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων κατά τις διατάξεις του ν. 
3852/2010, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
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Άρθρο 16. Κατακύρωση 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης. 
 

Άρθρο 17. Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 
της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος 
β) Την ποσότητα 
γ) Την τιµή 
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις 
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων 
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης 
αυτής, είναι άκυρη 
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 

Άρθρο 18. Υπογραφή σύµβασης 
1. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
2. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 
από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της αριθ. 11389/1993 απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπ. Εσωτερικών 

 
Άρθρο 19. Σύµβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύµβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και όσα αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο 
και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
≪≪τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης, 
≪≪τα συµβαλλόµενα µέρη, 
≪≪τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα, 
≪≪την τιµή, 
≪≪τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών, 
≪≪τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, 
≪≪τις προβλεπόµενες εγγυήσεις, 
≪≪τις προβλεπόµενες ρήτρες, 
≪≪τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  
≪≪τον τρόπο πληρωµής, 
≪≪τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή, 
≪≪τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας, 
≪≪την παραλαβή αυτών. 
 
 
3. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 
που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή 
της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω 
στοιχεία. 
4. Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο. 
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5. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

≪≪Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από το αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο. 
≪≪Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, 
≪≪Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
≪≪Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

7. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της. 

8. Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
των περιεχόµενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

Α) Η σύµβαση.  
Β) Η ∆ιακήρυξη. 
Γ)Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
∆) Η Τεχνική Περιγραφή. 
Ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 
ΣΤ) Το Τιµολόγιο Οικονοµικής προσφοράς. 

 
Άρθρο 20. Τόπος και χρόνος παράδοσης και παραλαβής των υλικών 

Η παράδοση του εξοπλισµού, πλήρως  εγκατεστηµένου και  έτοιµου  προς λειτουργία, θα γίνει τµηµατικά µέσα 
σε διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών  από την υπογραφή της σύµβασης και µετά από συνεννόηση µε την 
Υπηρεσία για τη διάθεση των  οχηµάτων στα οποία πρόκειται εγκατασταθούν οι συσκευές και στον τόπο που 
θα υποδεικνύει η αρµόδια υπηρεσία εντός της επικράτειας του ∆ήµου. Η προσκόµιση και τοποθέτηση των 
προϊόντων θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Η παραλαβή των ειδών της προµήθειας θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου, µετά από 
µακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιµασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της διακήρυξης και είναι απολύτως σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν είναι 
σύµφωνα µε τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν θα 
παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης και της προσφοράς. 
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφόσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή τους µε άλλα που να 
πληρούν επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, οι εγγυήσεις του ανάδοχου θα εκπέσουν 
υπέρ του ∆ήµου καιο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του. Κατά τα λοιπά, 
ισχύουν τα άρθρα 28, 33, 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 21. Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας, µετά την έκδοση σχετικών 
τιµολογίων που θα περιλαµβάνουν τα προϊόντα που παραδόθηκαν και την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
πληρωµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Για τις καθυστερήσεις πληρωµής 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013. 
 

Άρθρο 22. Χορήγηση Τευχών ∆ιαγωνισµού – Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 

Αντίγραφο της  διακήρυξης µπορούν να  λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι κατά  τις εργάσιµες ηµέρες    και   ώρες     
από   τη   ∆/νση Οικονοµικών υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, Πλ. Βαλλιάνου – ∆ηµοτικό Καταστηµα 

Αργοστολίου 1
ος  

όροφος, αρµόδιος  υπάλληλος  Παγώνης ∆ιονύσιος τηλ. 2671360156 
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό οι ενδιαφερόµενοι  θα  µπορούν 
να  λαµβάνουν κατά  τις  εργάσιµες  ηµέρες  και  ώρες  από το Τµήµα ΤΠΕ της ∆/νσης Προγραµµατισµού,  
Αργοστόλι, υπεύθυνος υπάλληλος κ. Γιώργος Κοντογιάννης, τηλ. 2671022940 
Τα τεύχη  του διαγωνισµού είναι αναρτηµένα στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς στη διεύθυνση 
www.kefallonia.gov.gr 
 

Άρθρο 23 
Η προµήθεια αυτή διέπεται κατά τα λοιπά από τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, που εγκρίθηκε µε την αριθ. 
11389/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει, µε την 
προϋπόθεση ότι συµβιβάζεται µε τις διατάξεις του ν. 2286/1995. 
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Άρθρο 24. ∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, θα 
δηµοσιευθεί σε τουλάχιστον µία (1) τοπική εφηµερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού 
καταστήµατος ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Όπως είπαµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι σε άλλες 
συνθήκες εµείς δεν θα είµαστε αντίθετοι στο να ψηφίσουµε ένα µέτρο που βοηθάει και στην εξοικονόµηση από 
πλευράς ∆ήµου αλλά και να  διευκολύνει τους εργαζόµενους στην επικοινωνία και γενικότερα στον 
προγραµµατισµό τους, όµως ο χρόνος που γίνεται και η τοποθέτηση της ∆ηµοτικής Αρχής σε σχέση µε τους 
εργαζόµενους  και την θέση που παίρνει στα διάφορα προβλήµατα που προκύπτουν όπως µε τα επιδόµατα κ.λ.π 
, µε την  υποχρηµατοδότηση και την έλλειψη προσωπικού εµείς πιστεύουµε ότι προσπαθεί να εντατικοποιήσει  
και να ελέγξει την εργασία των εργαζοµένων για  να καλύψει την  υποχρηµατοδότηση και την έλλειψη 
προσωπικού, γι αυτό τον λόγο εµείς είχαµε ψηφίσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα ψηφίσουµε  και σήµερα 
ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Κωνσταντάκης Άγγελος-Αλυσανδράτος  
Σταυρος Γεράσιµος και Ηλίας Κουρκουµέλης.           
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   303  /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) . 
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από το  Αυτοτελές  Τµήµα  Παιδείας Αθλητισµού και Απασχόλησης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 
4) την  µε αριθ. πρωτ.  49442 /2015 Βεβαίωση της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού  µε κλειστές  προσφορές µε 
συµπλήρωση τιµολογίου Προσφοράς και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια και 
εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
συνολικού προϋπολογισµού 33.210,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α , οι  οποίοι  πληρούν απολύτως τις 
τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα συνέταξε το  τµήµα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, 
Επικοινωνιών & ∆ιαφάνειας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ στις  19-01-2016 ηµέρα ∆ευτέρα Τρίτη    
και  µε  ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την   11:00 π.µ,  στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ.  

Σε περίπτωση που προβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις  26 Ιανουαρίου 2016 ηµέρα Τρίτη 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ και µε ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών την 11:00 π.µ  . 
3. Η πίστωση  θα βαρύνει  τον Προϋπολογισµό του  οικ. Έτους 2016 , Κ.Α  30.7134.02    στον οποίο έχει προβλεπτεί  
κατά την σύνταξή του το ποσό των  € 35.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%   σύµφωνα µε  τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν 4270/2014 « Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων» . 
 
4. Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, θα 
δηµοσιευθεί σε δύο   τοπικές  εφηµερίδες  πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

     Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  407 / 2015                                                                           Α∆Α: Ω91ΥΩΕ5-ΗΑ0 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο 
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 



 1479 

εισηγούµενος    το  8 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

KA 
ΠΡΟΥΠ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1633 21/12/2015 10.487,98 

Τεχνικός Σύµβουλος ΕΣΠΑ για το έργο " 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ"( ΕΠΠΕΡΑΑ ) 5η εντολή 
4ου Υποέργου της Πράξης <<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ>., µε τίτλο: 
<<ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ>> 25.7425.02 7.426,10 

1634 22/12/2015 342,10 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟ∆ΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 00.6221.00 22,55 

1635 22/12/2015 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΝΥΦΙΟΥ. 20. 6262 5.590,59 

1636 22/12/2015 502,95 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ ΕΛΒΙΡΑΣ. 20. 6671 0,00 

1637 22/12/2015 197,34 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ ΕΛΒΙΡΑΣ. 20. 6644 4.157,66 

1638 22/12/2015 246,00 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 00. 6463 2.782,35 

1639 22/12/2015 585,50 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΚΡΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 20.6682.03 1.503,11 

1640 22/12/2015 2.706,00 
Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων 30. 6233 1.824,00 

1641 22/12/2015 8,00 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΚΡΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 00.6224.01 2.992,00 

1642 22/12/2015 6,50 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΚΡΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 35. 6654 8,83 

1643 22/12/2015 442,80 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΤΩΝ. 20. 6262 5.147,79 

1644 22/12/2015 855,97 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 35. 6672 2.945,40 

1645 22/12/2015 43,05 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 6.760,50 

1646 71,50 71,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 6.760,50 

1647 22/12/2015 105,47 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΤΩΝ. 20.6682.03 1.503,11 

1648 22/12/2015 720,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35. 6699 2.923,84 

1649 22/12/2015 180,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία) 10. 6699 1.284,50 

1650 22/12/2015 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΤΩΝ. 20.6654.00 5.993,96 

1651 22/12/2015 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΤΩΝ. 10. 6641 4.627,90 

1652 22/12/2015 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΤΩΝ. 10.6261.06 2.723,95 

1653 22/12/2015 757,16 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ. 10.6654.01 4.867,74 

1654 22/12/2015 4.800,00 
Συντήρηση - ανακαίνηση σπηλαίων ∆ρογκαράτης - 
Μελισάνης  70.6261.04 6.159,00 

1655 22/12/2015 149,44 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ. 20.6654.00 5.993,96 
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1656 22/12/2015 92,30 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ. 20. 6634 6,75 

1657 22/12/2015 200,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΡΓΙΝΙΩΝ. 20. 6262 3.947,79 

1658 22/12/2015 415,12 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΡΓΙΝΙΩΝ. 20.6682.03 1.087,99 

1659 22/12/2015 128,79 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΡΓΙΝΙΩΝ. 10.6654.01 4.867,74 

1660 22/12/2015 156,11 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10.6654.01 4.867,74 

1661 22/12/2015 193,89 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 00.6221.00 22,55 

1662 22/12/2015 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ.ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ. 20. 6262 3.947,79 

1663 22/12/2015 1.503,65 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα 20.6692 125,06 

1664 22/12/2015 23.389,47 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711 0,00 

1665 22/12/2015 99.999,99 
Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων -
ΠΑΝ. Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ )  35.7322.02 0,00 

1666 22/12/2015 49.999,99 
Mελέτη " Ανάπλαση - ∆ιαµόρφωση κοινοχρπηστων 
χώρων - Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου ( ΣΑΕΠ )  30.7413.12 0,01 

1667 22/12/2015 49.999,99 
∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης ΓΕΦΥΡΑ - 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ )  30.7336.90 0,01 

1668 22/12/2015 1.000.000,00 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ) 30.7336.04 0,00 

1669 22/12/2015 40.270,85 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ_x000D_ ΠΑΛΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η_x000D_ ΒΑΛΕΝΤΗ)  10.7336.02 198.251,94 

1670 22/12/2015 771,28 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
) 00.6221.00 22,55 

1671 22/12/2015 24 
Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία) ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10.6699 1.260,50 

1672 22/12/2015 91.169,06 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 
0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων ∆.∆. 
Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς",22ος ΛΟΓ/ΟΣ 25.7326.18 594.747,26 

1673 22/12/2015 110.641,53 
Αποχέτευση Σκάλας ( ΕΠΠΕΡΑΑ ) ,25ος 
Λογαριασµός 25.7326.14 52.602,16 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1685 28/12/2015 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ. 10.6262 6.092,74 

1686 28/12/2015 575,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. 10.6262 5.517,74 

1687 28/12/2015 274,99 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. 20.6682.83 764,78 

1688 28/12/2015 150,01 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. 10.6641 4.477,89 

1689 28/12/2015 984,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ. 10.6262 4.533,74 

1690 28/12/2015 576,91 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ. 10.6614 1.479,33 

1691 28/12/2015 816,17 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ. 10.6682 12.485,40 
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1692 28/12/2015 464,70 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ. 10.6261.06 2.259,25 

1693 28/12/2015 141,45 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. ΣΑΜΗΣ. 10.6654.01 4.144,38 

1694 28/12/2015 418,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ. 10.6261.02 16.210,43 

1695 28/12/2015 581,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ. 10.6654.01 3.562,68 

1696 28/12/2015 249,97 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ. 20.6682.03 514,81 

1697 28/12/2015 597,66 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ. 20.6262 1.350,13 

1698 28/12/2015 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ. 10.6261.06 2.109,25 

1699 28/12/2015 113,19 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ. 20.6262 1.236,94 

1700 28/12/2015 4.643,25 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 
ΒΑΡΣΑΜΟΥ ΣΑΤΑ 45.7326.02 253,75 

1701 28/12/2015 886,81 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ. 10.6654.01 2.675,77 

1702 28/12/2015 2.220,15 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 30.7332.03 9,85 

1703 28/12/2015 1.869,60 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 30.7323.04 80,40 

1704 28/12/2015 999,99 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ. 20.6262 236,95 

1705 28/12/2015 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΣΚΗΝΕΩΣ. 10.6654.01 1.675,77 

1706 28/12/2015 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ. 20.6262 86,95 

1707 28/12/2015 850,00 ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ. 10.6262 3.683,74 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1708 28/12/2015 231,54 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ. 10.6654.01 1.444,23 

1709 28/12/2015 182,04 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ. 10.6261.06 1.927,21 

1710 28/12/2015 20,91 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ. 20.6682.03 493,90 

1711 28/12/2015 257,09 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ. 10.6682 12.228,31 

1712 28/12/2015 125,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ. 35.6265 1.538,99 

1713 28/12/2015 29,67 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ. 20.6682.01 152,88 

1714 28/12/2015 153,75 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ. 10.6262 3.529,99 

1715 28/12/2015 478,93 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ. 20.6682.03 14,97 

1716 28/12/2015 148,83 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ. 30.7135.01 6.124,27 

1717 28/12/2015 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ. 10.6654.01 1.294,23 
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1718 28/12/2015 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ. 10.6262 3.379,99 

1719 28/12/2015 252,15 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ. 20.6265 1.601,24 

1720 28/12/2015 292,96 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 10.6262 1.277,68 

1721 28/12/2015 707,04 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 10.6662 1.346,58 

1722 28/12/2015 311,81 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ. 10.6641 4.166,08 

1723 28/12/2015 298,40 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ. 10.6682 11.929,91 

1724 28/12/2015 190,65 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΙΑΣ 30.7135.09 828,36 

1725 28/12/2015 148,45 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ. 20.6682.01 4,43 

1726 28/12/2015 809,35 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΙΑΣ 10.6262 1.277,68 

1727 28/12/2015 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΒΑΡΕΩΣ. 10.6262 1.277,68 

1728 28/12/2015 444,14 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20.6265 1.157,10 

1729 28/12/2015 423,70 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 10.6641 3.742,38 

1730 28/12/2015 132,16 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 10.6682 11.797,75 

1731 28/12/2015 349,52 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σ. ΣΙΜΩΤΑ 00.6221.00 22,55 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι ψηφίζει όλες τις προτάσεις των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και 
επίσης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις αναλήψεις υποχρεώσεων: 1633-1635-1638-1643-1647-1664-1668-
1670-1672-1673. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης Ιωάννης -   Κωνσταντάκης Άγγελος-Αλυσανδράτος 
Σταυρος Γεράσιµος και Ηλίας Κουρκουµέλης.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
  Σοφία Γαρµπή    
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 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 

 
 

 
 

 


