
                                                                                                                
                                                                                                                        
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 

                                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  38ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15  η  Νοεµβρiου  2016 
του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  15  η   Νοεµβρίου    του έτους 2016, ηµέρα   Τρίτη      και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  38316/11 -11-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε    (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                            ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                             
2.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                     
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                       Ιωάννης  Λυκούδης                                                                                                                                 
4   Ηλίας Κουρκουµέλης                                                             Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                                                                                                      
 5.  Κωνσταντάκης   Άγγελος (αναπληρωµατικό  Μέλος) 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   286  / 2016                                                                                      Α∆Α: ΩΛΓΤΩΕ5-7ΡΕ                  
ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτάκτων  δαπανών  λόγω των πληµµυρικών   φαινόµενων  τις  9-11-2016.  
(Έγκριση της   1090 /9-11 -2016  απόφαση  ∆ηµάρχου.) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής να συζητηθεί  ως κατεπείγον το παρακάτω θέµα: Έγκριση εκτάκτων  δαπανών  λόγω των 
πληµµυρικών   φαινόµενων  τις  9-11-2016.  (Έγκριση της   1090 /9-11 -2016  απόφασης  ∆ηµάρχου.) 
Τα Μέλη  εγκρίνουν  ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και την  συζήτησή του εν λόγω θέµατος.  
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος  δίνει τον λόγο  ,στον  Προϊστάµενο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος  εισηγούµενος       το  µοναδικό  θέµα   εκτός 
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση εκτάκτων  δαπανών  λόγω των πληµµυρικών   φαινόµενων  τις  9-11-2016.  
(Έγκριση της   1090 /9-11 -2016  απόφαση  ∆ηµάρχου.)ανέφερε 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 . 
 Λόγω των εντόνων καιρικών φαινόµενων που έπληξαν το νησί τις 9  Νοεµβρίου και επειδή δεν συνεδρίασε η 
Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη απόφασης για την µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων για 
την αντιµετώπιση των καταστροφών εκδόθηκε  η αρίθµ. 1090/9-11-2016    αποφάση  του κ. ∆ηµάρχου και  
ζητείται η έγκριση της ,   η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
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                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αργοστόλι, 9 Νοεµβρίου 2016 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                      Αριθµ. Πρωτ.:-38037-  
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                         Αριθµ. Απόφασης:-1090- 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362660 
Φαξ: 26710362660 
                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ      
CPV  43200000-5 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των καταστροφών που 
προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα από τις 9 Νοεµβρίου 2016   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3. Η αριθ. πρωτ. 4525/24-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής 

Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης µέχρι 23-12-2016 για 
τη διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα της 25ης Σεπτεµβρίου 2015  

4. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που 
διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο 
∆ήµου 

5. Το αριθ. πρωτ. 78036/7-11-2016 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π)που αφορά έκτακτο δελτίο ΕΜΥ επιδείνωσης 
καιρού το οποίο κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. 204436/7-11-2016 έγγραφο της 
Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 
που προέκυψε από τα πληµµυρικά φαινόµενα της 9-11-2016 και για όσο 
χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

7. Την αριθ. πρωτ. 37926/9-11-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί κατάθεσης οικονοµικών προσφορών για εργασίες 
αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών 

8. Τις αριθ. πρωτ. 38000, 38001, 38003, 38004, 38006, 38007, 38008, 38009. 
38010    /9-11-2016 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & 
Μηχανηµάτων Έργων 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
10. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι 

Προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου       
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες 
εκτάκτων αναγκών: 
 

1. Στην ∆.Ε. Παλικής Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h 
ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 042948560 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ 
µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 56 1.960,00 

    Σύνολο: 1.960,000 

    Φ. Π. Α. (24 %): 470,40 

    Συνολική ∆απάνη: 2.430,40 

 
2. Στην ∆.Ε. Παλικής Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h, 

Μηχανικός  Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ µε 45€/h και 
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t µε 
35€/h, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 
∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ    

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ 
µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 28 980,00 

2 7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός  Εκσκαφέας µε ισχύ από 
96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ 

h 45,00 14 630,00 

3 13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 14 490,00 

    Σύνολο: 2.100,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 504,00 

    Συνολική ∆απάνη: 2.604,00 

 
3. Στη ∆.Ε. Λειβαθούς Φορτωτής µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ µε 40/h, Μηχανικός 

Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35/h Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t µε 35€/h, ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, 
Α.Φ.Μ. 132432389  ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ 
ΟΜΑΛΩΝ     

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 
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1 3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ 

h 40 35 1.400,00 

2 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ 
µέχρι 95ΗΡ 

h 35 245 8.575,00 

3 13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t 

h 35 112 3.920,00 

    Σύνολο: 13.895,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 3.334,80 

    Συνολική ∆απάνη: 17.229,80 

 
4. Στην ∆.Ε. Ελειου-Πρόννων Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 

35€/h, ιδιοκτησίας, ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 103078592  ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΤΖΑΝΝΑΤΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ 
µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 28 980,00 

    Σύνολο: 980,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 235,20 

    Συνολική ∆απάνη: 1.215,20 

 
5. Στην ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 150ΗΡ µε 

50€/h, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ, Α.Φ.Μ. 010901774  ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 4 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ 
µέχρι 150ΗΡ 

h 50,00 45 2.250,00 

    Σύνολο: 2.250,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 540,00 

    Συνολική ∆απάνη: 2.790,00 

 
6. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95Η µε 

35€/h, Μηχανικός  Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ µε 45€/h 
και Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t µε 
35€/h ιδιοκτησίας ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ, Α.Φ.Μ. 998593958 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στη ΣΚΑΛΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 6 Εργασίες µε χρησιµοποίηση  h 35 35 1.225,00 



 

[1175] 
 

Μηχανικός  Εκσκαφέας µε ισχύ 
µέχρι 95ΗΡ 

2 7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός  Εκσκαφέας µε ισχύ 
από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ 

h 45 21 945,00 

3 13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35 42 1.470,00 

    Σύνολο: 3.640,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 873,60 

    Συνολική ∆απάνη: 4.513,60 

 
7. Στην ∆.Ε. Σάµης Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95Η µε 35€/h και 

Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t µε 
35€/h, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα  ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ 
µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 35 1.225,00 

2 14 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 21 735,00 

    Σύνολο: 1.960,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 470,40 

    Συνολική ∆απάνη: 2.430,40 

 
8. Στην ∆.Ε. Πυλάρου Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 150ΗΡ µε 45€/h, 

Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h, Μηχανικός 
Εκσκαφέας µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ µε 50€/h και Φορτηγό ανατρεπόµενο, 
ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t µε 35€/h, ιδιοκτησίας 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Α.Φ.Μ. 046677376 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 4 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ από 
100ΗΡ µέχρι 150ΗΡ 

h 45 98 4.410,00 

2 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε 
ισχύ µέχρι 95ΗΡ 

h 35 10 350,00 

3 8 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε 
ισχύ πλέον των 150ΗΡ  

h 50 140 7.000,00 

4 13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, 

h 35 42 1.470,00 
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ωφελίµου φορτίου άνω των 
6t και µέχρι 17t 

    Σύνολο: 13.230,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 3.175,20 

    Συνολική ∆απάνη: 16.405,20 

 
9. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου και ∆.Κ. Οµαλών Φορτωτής µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ 

µε 50€/h, Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ έως 150ΗΡ µε 45€/h 
και Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t µε  
35€/h, ιδιοκτησίας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Α.Φ.Μ. 044443306 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 5 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ πλέον των 
150ΗΡ  

h 50,00 16 800,00 

2 7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ 
από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ 

h 45,00 112 5.040,00 

3 13 

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

h 35,00 203 7.105,00 

    Σύνολο: 12.945,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 3.106,80 

    Συνολική ∆απάνη: 16.051,80 

 
 

10. Στην 
∆.Ε. Αργοστολίου και ∆.Κ. Οµαλών Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ έως και 
150ΗΡ µε 45€/h, Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h, 
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ µε 45€/h και 
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t µε 
35€/h, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ∆.ΤΖΑΚΗ Ο.Ε, Α.Φ.Μ. 998594992 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΡΑΓΚΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 4 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ 
έως και 150ΗΡ 

h 45,00 56 2.520,00 

2 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ 
µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 70 2.450,00 

3 7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ 
από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ 

h 45,00 126 5.670,00 
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4 13 

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

h 35,00 70 2.450,00 

    Σύνολο: 13.090,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 3.141,60 

    Συνολική ∆απάνη: 16.231,60 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική 
Επιτροπή.               
                                                                      
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει µεταξύ άλλων τα παρακάτω:  Εµείς µε την επιφύλαξη των απευθείας 
αναθέσεων των συγκεκριµένων εργολάβων,  γιατί υπάρχουν δύο τρείς εργολάβοι που τα τελευταία τέσσερα –
πέντε χρόνια έχουν πάρει από διακόσιες πενήντα χιλιάδες µε απευθείας αναθέσεις κάτω από την λογική των 
εκτάκτων αναγκών , ενώ θα µπορούσε ο ∆ήµος  να έχει  δικά του µηχανήµατα και εργάτες  ώστε να µπορεί  
να αντιµετωπίζει τέτοιες ανάγκες και επίσης µε την επισήµανση ότι καλό θα ήταν σαν ∆ήµος και Πολιτική 
Προστασία  να υπάρχει ένα κεντρικός σχεδιασµός ,να προλαβαίνουµε ζητήµατα και να παίρνουµε µέτρα 
αντιπληµµυρικής προστασίας  από την προηγούµενη , εµείς θα το ψηφίσουµε µε την επιφύλαξη των 
απευθείας αναθέσεων. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος –  Κωνσταντάκης Άγγελος –
Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας .           
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) την  αρίθµ. 1090/9-11-2016 απόφαση   κ. ∆ηµάρχου. 
7) την εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας 
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 Εγκρίνει στο σύνολό της  την   αρίθµ. 1090/9-11-2016  απόφαση   κ. ∆ηµάρχου που εκδόθηκε  για τις  

απευθείας αναθέσεις   µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 

καταστροφών που προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα στις 9  /11/2016 .  
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   287 / 2016                                                                             Α∆Α: ΩΩ50ΩΕ5-0Λ1         
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου -Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 55/2012   απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη  το 
 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου-Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 55/2012   απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 38099/ 10-11-2016 εισήγηση της   
Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου, στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  

 
Με την υπ’ αριθ. 55/12/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε στην δικηγορική 

εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» η άσκηση για λογαριασµό του ∆ήµου 
αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθ. 329/0052/1.3.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών, κατά το µέρος που µ’ αυτήν αποφασίσθηκε η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης 
και του Τεχνικού ∆ελτίου του Έργου (Τ∆Ε) από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφερείας Ιονίων 
Νήσων, καθώς λόγω της δυσκολίας και της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η συγκεκριµένη υπόθεση 
απαιτείται εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία για το χειρισµό αυτής.  

Κατόπιν τούτου, συντάχθηκε και κατατέθηκε από την δικηγόρο Αθηνών και συνεργάτιδα της ανωτέρω 
δικηγορικής εταιρείας Μαριλένα Μουζακίτη του Αιµιλίου (ΑΜ: 19612/∆ΣΑ) ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (∆΄ Τµήµατος) η από 15.5.2012 και µε αριθµό καταθέσεως 3254/2012 αίτηση περί ακυρώσεως 
της υπ’ αριθ. 329/0052/1.3.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, η συζήτηση της οποίας 
έχει ορισθεί για την δικάσιµο της 15.11.2016.  
 

Ενόψει τούτων και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 55/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να συµπληρώσει την εν λόγω υπ’ αριθ. 55/2012 απόφασή της ως 
ακολούθως:  
«1. Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: (α) Σωτήριο Μπρέγιαννο του Νικολάου, 
δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 8917), εταίρο της δικηγορικής εταιρίας µε την επωνυµία ΄΄Σ.Ν. Μπρέγιαννος – 
Γ.Ν. Μπρέγιαννος & Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε.΄΄, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 – 4), και (β) Μαριλένα 
Μουζακίτη του Αιµιλίου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 19612), συνεργάτιδα της ανωτέρω δικηγορικής 
εταιρίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Ανδρούτσου αρ. 3), ενεργώντας από κοινού ή κεχωρισµένως : (α) 
να παραστούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (∆΄ Τµήµατος) κατά την συζήτηση της ανωτέρω από 
15.5.2012 και µε αριθµό καταθέσεως 3254/2012 αιτήσεως περί ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 329/0052/1.3.2012 
αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κατά τη δικάσιµο της 15.11.2016 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, (β) να καταθέσουν υποµνήµατα, αν χρειαστεί, προς υποστήριξη των απόψεων, των 
θέσεων και των συµφερόντων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την 
διεξαγωγή της εν λόγω υποθέσεως.  
2. Εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή συνεργάτες τους έχουν ήδη 
προβεί προς υποστήριξη της εν λόγω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως και καταθέσεως της 
προαναφεροµένης από 15.5.2012 και µε αριθµό καταθέσεως 3254/2012 αιτήσεως ακυρώσεως».  
 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος –  Κωνσταντάκης Άγγελος –
Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας .           
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συµπληρώνει την 55/9-04-2012 απόφασή της όπως παρακάτω:  
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«1. Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: (α) Σωτήριο Μπρέγιαννο του Νικολάου, 
δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 8917), εταίρο της δικηγορικής εταιρίας µε την επωνυµία ΄΄Σ.Ν. Μπρέγιαννος – 
Γ.Ν. Μπρέγιαννος & Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε.΄΄, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 – 4), και (β) Μαριλένα 
Μουζακίτη του Αιµιλίου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 19612), συνεργάτιδα της ανωτέρω δικηγορικής 
εταιρίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Ανδρούτσου αρ. 3), ενεργώντας από κοινού ή κεχωρισµένως : (α) 
να παραστούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (∆΄ Τµήµατος) κατά την συζήτηση της ανωτέρω από 
15.5.2012 και µε αριθµό καταθέσεως 3254/2012 αιτήσεως περί ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 329/0052/1.3.2012 
αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κατά τη δικάσιµο της 15.11.2016 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, (β) να καταθέσουν υποµνήµατα, αν χρειαστεί, προς υποστήριξη των απόψεων, των 
θέσεων και των συµφερόντων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την 
διεξαγωγή της εν λόγω υποθέσεως.  
2. Εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή συνεργάτες τους έχουν ήδη 
προβεί προς υποστήριξη της εν λόγω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως και καταθέσεως της 
προαναφεροµένης από 15.5.2012 και µε αριθµό καταθέσεως 3254/2012 αιτήσεως ακυρώσεως».  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   288 / 2016                                                                   Α∆Α: 7ΩΣΧΩΕ5-69Σ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο 
στον  Προϊστάµενο   του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονυσίου     
ο οποίος  εισηγούµενος       το  2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση 
πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» 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  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

941 03/11/2016 44,64 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
αριθ.97/2016 αποφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ] 00.6463 3.001,47 

945 09/11/2016 86,80 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια[Νοµική 
Σύµβουλος βάσει της αριθ.37720/2016 Αιτήσεώς 
της) 00.6073 980,80 

946 09/11/2016 268,00 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου [Νοµική 
εκπροσώπηση ∆ήµου βάσει της αριθ.270/2016 
Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής] 00.6111 4.495,54 

949 11/11/2016 4.400,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00 4.733,47 

950 11/11/2016 248,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 832,95 

951 11/11/2016 3.124,80 Αντικεραυνική προστασία σχολικων µονάδων 15.7331.11 11.875,20 

953 13/11/2016 473,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Α/∆ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 
25/11/2016 ΕΩΣ 26/11/2016 00.6421 3.852,00 
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954 13/11/2016 790,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΡΚΟΥ) ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 
24/11/2016 ΕΩΣ 28/11/2016 10.6422 6.304,10 

955 13/11/2016 260,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(ΑΝ∆ΡΕΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 25/11/2016 ΕΩΣ 
28/11/201613/11/2016 10.6422 6.304,10 

956 13/11/2016 180,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ(ΝΙΚΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 70.6422 1.200,00 

957 14/11/2016 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΓΡΙΖΑΤΩΝ 35.6262.03 1.163,12 

958 14/11/2016 6.308,50 
Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ). 70.6233.01 87,19 

959 14/11/2016 546,75 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΘΗΝΑΙΑΣ 35.6682 7.120,41 

960 14/11/2016 449,97 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ.ΘΗΝΑΙΑΣ 30.6262.02 19.302,01 

961 14/11/2016 298,19 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 20.6641.03 13.006,04 

962 14/11/2016 284,35 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 35.6682 7.120,41 

963 14/11/2016 299,15 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 10.6654.01 7.425,70 

964 14/11/2016 118,31 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 30.6682 31,96 

965 14/11/2016 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 35.6262.03 163,12 

966 14/11/2016 337,37 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΔΑΥΓΑΤΩΝ 10.6654.01 7.088,33 

967 14/11/2016 321,18 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΔΑΥΓΑΤΩΝ 30.6262.02 18.980,83 

968 14/11/2016 341,45 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΔΑΥΓΑΤΩΝ 35.6682 6.778,96 

969 1511/2016 2.841,40 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΡΔΟΥ 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 15.7326.01 0,00 

970 15/11/2016 159,00 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΣΟΦΙΑΣ. 00.6116 4.663,20 

971 15/11/2016 125,28 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΣΟΦΙΑΣ. 00.6221.00 0.00 

972 15/11/2016 357,12 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΣΟΦΙΑΣ. 10.6654.01 6.731,21 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει τις   941-945-951-956-958 & 971/2016 προτάσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος –Ηλίας Κουρκουµέλης  και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.        
 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  
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   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 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  2016 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  289  / 2016                                                                                        Α∆Α: ΩΗΥ∆ΩΕ5-ΚΓΨ 
ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  την κάλυψη 
αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου.   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο 
Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 3ο  Θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής 
υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου.                                                                             
έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  από 3-11-2016 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ . ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό  για την 
κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου » 
Ζητείται η έκδοση Εντάλµατος Προ̟πληρωµής στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , κ. ∆ιονύσιο  Τσιλιµιδό 
για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 
Συνηµµένα: α)Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
                
ΠΟΣΟ                                                                                                                          Κ.Α. 
2.000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΤΣΙΛΙΜΙ∆ΟΣ )               30.6323 (942/2016 ανάληψη 
υποχρέωσης)  
                                                                                                    
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα 
στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται 
επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας 
να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 
δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ 
της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 
παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας 
άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
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Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του 
δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών 
και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα 
αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής ως ακολούθως : 
 Την έγκριση για  την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Τσιλιµιδό 
∆ιονύσιο ποσού 2.000,00  €  από τον Κ.Α 30.6323 για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 
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 –Ανουσάκης Νικόλαος –Ηλίας Κουρκουµέλης – Νικόλαος 
Γκισγκίνης  και Κωνσταντάκης Άγγελος.       .            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• την    υπ αρίθ.  942/2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης. 

                   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  
 

                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  30.6323 µε τίτλο 
« Αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ » . 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό  
ποσού 2.000,00 € από τον Κ.Α 30.6373   για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   31/12/2016. 
Α∆Α: Ψ0ΠΤΩΕ5-5ΜΜ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών 
ΚΤΕΟ , Τελών Ταξινόµησης & Κυκλοφορίας νέου οχήµατος ∆ήµου  από Ο.∆.∆.Υ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο 
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο 
οποίος εισηγούµενος    το  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο 
Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ , Τελών Ταξινόµησης & Κυκλοφορίας νέου οχήµατος ∆ήµου  
από Ο.∆.∆.Υ». 
 έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 7-11-2016 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της 
∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ , 
Τελών Ταξινόµησης & Κυκλοφορίας νέου οχήµατος ∆ήµου  από Ο.∆.∆.Υ. » 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού 
ποσού 1.313,00 € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο     για την αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ , Τελών Ταξινόµησης & Κυκλοφορίας νέου οχήµατος ∆ήµου  από Ο.∆.∆.Υ» και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
  1.313,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (∆ηµητράτος  ∆ιονύσιος  )             10.6323 (943/2016  πρόταση)   
 
Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 28697/2016  έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
                          β) την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης . 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα 
στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται 
επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής 
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προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα 
κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ 
της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 
παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας 
άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του 
δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του 
∆ήµου κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτου       ποσού 1.313,00  € από τον Κ.Α 10.6323 για την αντιµετώπιση δαπανών 
ΚΤΕΟ , Τελών Ταξινόµησης & Κυκλοφορίας νέου οχήµατος ∆ήµου  από Ο.∆.∆.Υ. 
 
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 –Ανουσάκης Νικόλαος –Ηλίας Κουρκουµέλης – Νικόλαος 
Γκισγκίνης  και Κωνσταντάκης Άγγελος.        
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  943/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                           ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.313,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 10.6323 µε τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας κλπ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο     
∆ηµητράτο συνολικού  ποσού 1.313,00  € από τον Κ.Α 10.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  
Τελών Ταξινόµησης & Κυκλοφορίας νέου οχήµατος ∆ήµου  από Ο.∆.∆.Υ..   
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   31/12/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    291  / 2016                                                                              Α∆Α: 6ΚΦΥΩΕ5-Ρ40 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 
οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  εισηγούµενη το  
5ο  θέµα  της   ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος  οικ. έτους  2016-  Κατάρτιση 
σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»    Έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την  από  14-11-2016  εισήγηση  του Υπαλλήλου  του   Τµήµατος  Λογιστηρίου- 
Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφίας Κουστουµπάρδη   θεωρηµένη από τον 
Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Μαντζουράτο Θεόδωρο  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-16) µε τις οποίες 
αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α΄ 
250) προβλέπεται ότι : 
«Οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις και όσες ατοµικές συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και ενενήντα (90) 
ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων 
υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των Ο.Τ.Α. , όπως επίσης για 
κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρµόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση 
αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις 31-
12-2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εµπίπτουν οι ατοµικές 
συµβάσεις που συνήφθησαν για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών στον τοµέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες 
εντός συνολικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1-1-2016 
και µετά». 
«Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού, εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για 
την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού, 
αυτές δύνανται να καλύπτονται για το τρέχον οικονοµικό έτος, από κάθε είδους γενικά και µη 
προοριζόµενα για την κάλυψη συγκεκριµένης δαπάνης έσοδά τους.» 
Στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διάταξης περιλαµβάνονται όλες οι ενεργές ατοµικές συµβάσεις και 
όσες συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω 
νόµου, δηλ. όσες συµβάσεις έχουν λήξει µετά την 21η-7-2016.  
Η παράταση των εν λόγω συµβάσεων διενεργείται µε την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του 
αρµοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού 
οργάνου π.χ. ∆ιοικητικού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου κλπ. 
∆υνάµει των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τα αριθµ. πρωτ. 37423/04-11-2016 και 38258/11-11-
2016 έγγραφα του Τµήµατος Ανθρωπίνου ∆υναµικού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση 
των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 
- του Κ.Α. 20.6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) κατά ποσό 46.000,00 ευρώ 
- του Κ.Α. 20.6054.01 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» κατά ποσό 13.600,00 
ευρώ 
σε βάρος του Τακτικού Αποθεµατικού µε χρηµατοδότηση από ίδια έσοδα καθώς τα έσοδα της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας δεν επαρκούν να καλύψουν το ανωτέρω κόστος. 
 

2. Μετά από την έκδοση της άδειας επισκευής σεισµόπληκτου κτίσµατος µε χορήγηση στεγαστικής 
συνδροµής το οποίο βρίσκεται στη θέση Λογγός Ληξουρίου και συγκεκριµένα εγκρίνοντας ποσό 
χορηγούµενο από το ∆ηµόσιο (∆ωρεάν Κρατική Αρωγή) ύψους 13.978,05 ευρώ, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε: 
- την αποδοχή του ανωτέρω ποσού 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1329.03 µε τίτλο «Ποσό χορηγούµενο από το ∆ηµόσιο ως 
∆ωρεάν Κρατική Αρωγή για την επισκευή σεισµόπληκτου κτίσµατος» και εγγραφή πίστωσης ποσού 
13.978,05 ευρώ 
-την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.16 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής σεισµόπληκτου 
κτίσµατος το οποίο βρίσκεται στη θέση Λογγός Ληξουρίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 8.060,00 
ευρώ 
- την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 
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Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
265.752,10 ευρώ.  

 
Ο Συντάξας                                                                  Ο Προϊστάµενος  

  Κουστουµπάρδη Σοφία                                               Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:   
 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος –  Κωνσταντάκης Άγγελος –
Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας .           
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                    
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016.     την  

υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2016. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2016   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     292 /   2016                                                                         Α∆Α: 7ΝΠ3ΩΕ5-Ι9Η 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθµ. 275/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού 
των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2017 (ανταποδοτικά τέλη) λόγω των 
διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-16) µε τις οποίες αντικαθίστανται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α΄ 250), και  εισήγηση 
πρότασης  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

H   Πρόεδρος, A/  ∆ήµαρχος  ,κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη  
 το 6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση της αριθµ. 275/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
περί καθορισµού των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2017 (ανταποδοτικά τέλη) λόγω 
των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-16) µε τις οποίες αντικαθίστανται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α΄ 250), και  εισήγηση 
πρότασης  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Τροποποίηση της αριθµ. 275/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού των 
συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2017 (ανταποδοτικά τέλη) λόγω των 
διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-16) µε τις οποίες αντικαθίστανται οι 
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διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α΄ 250), για εισήγηση 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή …. «ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό 
συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών» 
 
Για το Οικονοµικό έτος 2016 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατήρησε το ύψος των συντελεστών των τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στα επίπεδα του προηγούµενου έτους, ήτοι σε συντελεστές πέντε (5) 
Ζωνών, ανάλογα µε την ένταση απορρόφησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχονται από το ∆ήµο 
σε όλη την επικράτειά του. Οι επιµέρους συντελεστές εφαρµόζονται σε όλα τα ηλεκτροδοτούµενα 
ακίνητα ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ σχεδίου στις αντίστοιχες δηµοτικές τοπικές κοινότητες, καθώς οι 
υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού παρέχονται χωρίς διάκριση σε όλη την επικράτεια του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για οικιακή 
χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, είναι το ακόλουθο:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

549.605,45 2,31 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο, 
Αγία Ευφηµία, Καραβάδος, Κεραµειές, 
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα 
και ∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

722.591,00 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

509.063,00 1,37 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες, 
Καρυά, Κοθρέας, Κοµιτάτα, 
Μεσοβούνια, Νεοχώρι, Πατρικάτα, 
Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί, 
Γριζάτα, Χαλιωτάτα, Αγία Ειρήνη, 
Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριάνο, 
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα, 
Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, 
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα, 
∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

 
 
 
 
 
 

362.570,00 

 
 
 
 
 
 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας 

56.964,00 0,47 
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Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για 
επαγγελµατική χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, είναι το ακόλουθο: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

248.166,00 4,28 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

224.249,00 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

159.751,00 2,02 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιωτάτα, 
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, 
Βαλεριάνο, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, 
∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

 
 
 
 
 
 

62.811,00 

 
 
 
 
 
 

1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 

4.132,00 0,86 

 
*Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 23976/2016 µέρος Β.3, για τον προσδιορισµό των ανταποδοτικών τελών 
λαµβάνονται υπόψιν τα εισπραχθέντα και τα δαπανηθέντα του προηγούµενου έτους και των µηνών του 
τρέχοντος έτους πριν την κατάρτιση του Π/Υ. Συνεπώς, λαµβάνονται υπόψιν τα πραγµατικά οικονοµικά 
µεγέθη.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής προσδιορίζει µε κανονιστική του 
απόφαση τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισµού που θα ισχύουν για κάθε έτος σύµφωνα 
µε το αρθρ. 25 παρ.12 του Ν.1828/89. 
Οι ρυθµίσεις των αρθρ. 21 και 22 του Β.∆/τος της 24/9-20/10/1958 όπως τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν 
µε τους Ν.25/1975, 429/1976, 1080/1980 (άρθρα 4,5,17 και 20) 1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12) µε τις οποίες 
ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενοποιούνται σ’ ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που 
επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Ν. 2130/93 (άρθρα 16 παρ.6 και 27 παρ.4) 
2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4) 2503/1997 (άρθρο 9 παρ.14) 2539/97 (άρθρο 25 παρ.3) και 3345/2005 
(άρθρο 5) µαζί µε τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν. 1416/84, 7 
παρ. 26 του Ν. 2307/95 και 202 του Ν.3463/2006, αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για το 
τέλος καθαριότητας και φωτισµού 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 429/1976 προσδιορίζονται δύο διαφορετικοί συντελεστές για 
δύο διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων ακινήτων (οικιακή και επαγγελµατική) για τον υπολογισµό του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού ανάλογα µε τις παρεχόµενες από το ∆ήµο ανταποδοτικές 
υπηρεσίες.  
Πρόσθετα ορίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 ότι η διαφορά µεταξύ του 
χαµηλότερου συντελεστή υψηλότερου συντελεστή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του πενταπλάσιου.  
Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισµού µπορούν να διατίθενται κατ’ αρχή µόνο για την 
χρηµατοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του ∆ήµου (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/78).  
 
Οι συντελεστές ορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων 
προς τα αντίστοιχα έξοδα. ∆εν είναι απαραίτητο ωστόσο να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα µε τα έξοδα, 
αλλά αρκεί να υπάρχει µεταξύ τους µια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται 
και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ∆ι∆ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 
2623/85 ΝοΒ 1988 σελ. 197).  
Η εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνεπώς η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου πρέπει να είναι 
και αιτιολογηµένη, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει µεταξύ 
εσόδων και εξόδων (ΣτΕ 981/92, 2623-4/85, 3850/85, 947/86). Αυτό σηµαίνει ότι από το κείµενο της 
απόφασης ή από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτουν τα εξής:  

• το εµβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά κατηγορία 
υπόχρεων (κατοικίες, καταστήµατα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόµενο µε επίκαιρα και ακριβή στοιχεία 
(ΣτΕ 60/2010).  

• οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 12 του Ν 1828/89 και 17 του Ν 
1080/80.  

 
Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους, είναι σύµφωνα µε την 
(Εγκ. Υπ. Εσωτ. 27652/28-4-1979) οι εξής:  
1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, οι οποίοι αφορούν 
στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (Κ.Α. 20).  
2. Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, κατά το µέρος που 
αναλογεί στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες.  
3. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών εσόδων, όπως 
είναι η εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ.  
 
Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ 69/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 
23745/15-4-2008), η διάθεση µέρους των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων υποχρεωτικών και 
λειτουργικών δαπανών δεν είναι νόµιµη.  
 
Για την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2017, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 23976/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2311/2016) «Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» 
 
«Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών 
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Β.3.1.Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία 
ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισµού) για τον Π/Υ 2017 θα πρέπει να γίνονται µε γνώµονα το 
κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται να εισπραχθούν 
εντός του έτους 2016. Σε περίπτωση που τα εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2016 εκτιµάται ότι δεν θα 
καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2016, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα 
πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2017, επιφέροντας 
αύξηση αυτών. 
Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόµενα έσοδα. Στο 
πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και 
εξόδων που προκύπτουν από: 
- την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015 
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 
2017 
- την εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο 
Π/Υ 2017 καταρτίζεται Ιούλιο 2016, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2015 και 2016) 
- την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016, η οποία υπολογίζεται µε βάση τη 
χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015. 
 
Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαµβάνεται υπόψη 
ότι τα έσοδα πρέπει να: 
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην δηµιουργούνται ελλείµµατα 
στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή 
κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία. 
β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, 
άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας 
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να 
εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που 
αναφέρεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα. 
 
Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρµόδια για την εποπτεία Αρχή του δήµου, ως προς την 
ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισµό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαµβάνεται 
υπόψη µεταξύ άλλων (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού χρηµατικού υπολοίπου) η προσδοκία 
εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονοµικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα 
από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). ∆ιευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισµό των 
επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιµοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που 
ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισµό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). 
Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαµβάνονται υπόψη µεταξύ άλλων και οι δαπάνες 
παρελθόντων οικονοµικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).» 
 
Για το οικονοµικό έτος 2015 και το 2016, τα συνολικά µεγέθη εισπραχθέντων τελών και δαπανών για 
ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως (πινακοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
23976/2016): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 & 2016 
(Κωδ. 0311,2111,3211) 

ΠΟΣΟ σε € 

Εισπραχθέντα Τέλη από τη ∆ΕΗ 
Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2015 

              4.432.802,81 

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 
  

1.624.834,03  
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Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 2.811.936,97  

Εκτίµηση Εισπραχθέντων για το έτος 2016 4.354.172,49 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 & 2016 
(Β) 

ΠΟΣΟ σε € 

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 
2015 

4.493.579,71  

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2015 

1.766.198,96  

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2016 

2.574.594,90  

Εκτίµηση ∆απανών για το έτος 2016 4.372.407,74  

 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για το έτος 2017, οι πρόσοδοι και οι ανάγκες του 
∆ήµου σε ∆απάνες Ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται αναλυτικά ως εξής: 
 
Αναλυτικός Πίνακας που θα ενσωµατωθεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2017 και αφορά στις 
προσόδους και στο κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών.  
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  

    

 
 

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

00.6737.01 
Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων  2.350.000,00 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 334.243,00 

20.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 5.000,00 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 365.957,00 
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20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 2.000,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω΄ρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 276.000,00 

20.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 41.780,00 

20.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 9.272,00 

20.6051.05 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Κ.Σ.Κ.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 1.566,00 

20.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4.220,00 

20.6051.14 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-
εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 11.132,00 

20.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  101.233,00 

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 81.600,00 

20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 5.000,00 

20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 10.000,00 

20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 400.000,00 

20.6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.500,00 

20.6253 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων 6.000,00 

20.6262 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 5.000,00 

20.6263 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  10.000,00 

20.6264 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  6.000,00 

20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 

20.6322 
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  5.000,00 

20.6323 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) . ο παρών Κ.Α. είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής  2.000,00 
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20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.500,00 

20.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 

20.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.000,00 

20.6635 
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  4.000,00 

20.6641.02 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 
∆.Ε. Αργοστολίου 35.000,00 

20.6641.03 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 
∆.Ε. Παλικής 35.000,00 

20.6641.04 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 
∆.Ε. Σάµης 8.000,00 

20.6641.05 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 
∆.Ε. Ερίσου 2.000,00 

20.6641.06 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 
∆.Ε. Πυλάρου 4.000,00 

20.6641.07 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 
∆.Ε. Λειβαθούς 4.000,00 

20.6641.08 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 25.000,00 

20.6641.09 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 
∆.Κ. Οµαλών 2.500,00 

20.6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 

20.6654.00 Προµήθεια λοιπού υλικού  5.000,00 

20.6662.01 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας 
καθαριότητας  5.000,00 

20.6671 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων - φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  12.000,00 

20.6672 
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  10.000,00 

20.6673 
Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  8.000,00 

20.6682.01 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 5.000,00 

20.6682.05 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Παλικής 12.000,00 
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20.6682.06 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Αργοστολίου 12.000,00 

20.6682.07 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Λειβαθούς 10.000,00 

20.6682.08 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 10.000,00 

20.6682.09 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Σάµης 10.000,00 

20.6682.10 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Πυλάρου 10.000,00 

20.6682.11 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ερίσου 10.000,00 

20.6682.12 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για Τ.Κ.Οµαλών 9.000,00 

20.6699 Λοιπές προµήθειες υλικά εργαλεία 2.000,00 

20.6721.02 Εισφορά ∆ήµων-Μελών ΦΟ∆ΣΑ νήσων ΠΙΝ 1.100,00 

20.7325.02 
Επέκταση Φ.Ο.Π. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  5.000,00 

20.7335.07 Συντήρηση Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. Αργοστολίου ( ΣΑΤΑ) 10.000,00 

20.7336.30 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής  13.000,00 

20.7336.31 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ερίσου  8.000,00 

20.7336.32 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης  14.000,00 

20.7336.33 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου  14.000,00 

20.7336.34 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς  6.000,00 

20.7336.37 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού -Πρόννων  10.000,00 

20.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου χρόνου, Εξοδα 
κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και 
τρίτων -αποζηµιώσεις 50.000,00 

20.8113.02 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 
2% 5.000,00 
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20.8113.03 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για ρεύµα 
υπηρεσιών 50.000,00 

20.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 70.000,00 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 80.000,00 

20.8511.01 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 107.213,55 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.738.816,55 

 
Αντιστοίχως οι εισπράξεις ανταποδοτικών τελών για έτος 2016, και σύµφωνα µε το προαπαιτούµενα που 
θέτει η ΚΥΑ 23976/2016, (συνυπολογισµός των ανταποδοτικών τελών στο συνολικό άθροισµα της 
ΟΜΑ∆ΑΣ Ι .... «Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 
«έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών 
εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα»), και σύµφωνα 
µε τη σύγκριση των εισπραχθέντων κατά τα έτη 2015 και 2016, διαµορφώνονται ως ακολούθως µε βάση 
το έτος 2015: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 
 

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.625.000,00 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 800.000,00 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 115.481,68 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.540.481,68 

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

(Α) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2017 4.540.481,68 € 

(Β) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017 4.738.816,55 €  

(Γ) ∆ΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β) 198.334,87€ 

 
Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 4,18% 

 
Το υπόλοιπο των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προκύπτει ως διαφορά ανάµεσα στα 
προϋπολογιζόµενα για το 2017 τέλη και τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες αποτελεί το 4,18% των συνολικών 
δαπανών και θα καλυφθεί, όπως επιτρέπει η νοµοθεσία:  
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Α) από τα τέλη παρεπιδηµούντων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75) 
Β) από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστηµάτων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα 
εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75) 
 
Απαλλασσόµενες κατηγορίες 
 
Υπενθυµίζουµε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3345/16, η 
οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων τα οποία δεν 
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του, και δεν 
ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ∆ΕΗ, για όσο χρόνο αυτά παραµένουν κλειστά. Πρόκειται για 
κατηγορία ακινήτων, στεγασµένων ή µη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιµοποιούνται, δηλαδή δεν 
εκµισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  
 
Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του ν.3463/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 13 του ν. 4368/2016 µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του αριθµού των µελών του, είναι δυνατή η µείωση των δηµοτικών φόρων ή τελών, ή η απαλλαγή 
από αυτούς, για συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων.  
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνουµε µείωση κατά 30% στις παρακάτω κατηγορίες για παροχές που 
αφορούν µόνο την 1η κατοικία είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόµενη και να µην υπερβαίνει τα 200τ.µ. µε 
ετήσια ισχύ: 
 

• Άποροι. 
• Πολύτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 

της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία µέχρι 25 ετών και το συνολικό ετήσιο 
οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 12.000,00€ προσαυξανόµενο κατά 3.000,00€ για 
κάθε προστατευόµενο τέκνο. 

• Τρίτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 
της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία µέχρι 25 ετών και το συνολικό ετήσιο 
οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 21.000€ 

• Μονογονεϊκές οικογένειες µε ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο µέχρι 25 ετών που σπουδάζει 
σε τριτοβάθµια εκπαίδευση της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία 
και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 12.000,00€ προσαυξανόµενο 
κατά 3.000,00€ για κάθε προστατευόµενο τέκνο. 

• Άτοµα µε αναπηρία από 67% και άνω συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών που έχουν στη 
φροντίδα τους άτοµα µε αναπηρία και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους φορολογητέο εισόδηµα 
(ώστε να µην προσµετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας, προνοιακά επιδόµατα, 
εξωιδρυµατικό επίδοµα, επίδοµα κίνησης, διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων 
συµπαγών οργάνων κ.λπ. τα οποία είναι αφορολόγητα) να µην υπερβαίνει τις 20.000,00€ 

• Μακροχρόνια άνεργοι (άνω του 1 έτους) και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα να µην 
υπερβαίνει τις 6.000,00€. 
 

Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στην µείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού θα πρέπει να 
καταθέσουν αίτηση στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
Α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται πιστοποιητικό απορίας από την αρµόδια 
υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύµφωνα µε το Ν.57/1973. 
Β) Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
του ∆ήµου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενα από πιστοποιητικό της 
Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι είναι οι γονείς µε τέσσερα (4) 
τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεποµένων από την οικεία νοµοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας 
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και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν.2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση 
ΣτΕ). 
Πολύτεκνοι επίσης είναι κατά τις διατάξεις του Ν. 3454/7-4-2006 
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο µε τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων του και 
είναι µόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της 
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε ανεγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως ανεξαρτήτως 
ηλικίας. 
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι 
ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και 
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
γ) Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και 
απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2Α’) όπως και 
εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαµβάνουν 
ισοβίως τα δικαιώµατα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και 
απολαµβάνουν των δικαιωµάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του 
ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 
Γ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου προσκοµίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
∆) Για την απόδειξη της ιδιότητας µονογενεϊκής οικογένειας προσκοµίζεται αντίγραφο δικαστικής 
απόφασης για την αποκλειστική άσκηση γονικής µέριµνας βάσει του Αστικού Κώδικα ή πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να φαίνεται η ύπαρξη ενός µόνο γονέα/κηδεµόνα. 
Ε) Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου προσκοµίζεται η Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής 
Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας 
(απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67%). 
 
Λοιπά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες ωφελουµένων (π.χ. αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ, µισθωτήριο 
ακινήτου, κλπ.) θα προσδιορίζονται αναλυτικά στις σχετικές αιτήσεις που θα συµπληρώνουν οι 
ενδιαφερόµενοι στο Τµήµα Προσόδων και Περιουσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου να υπαχθούν 
στην προτεινόµενη µείωση. 
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, για την έγκριση της εισήγησης της Προέδρου περί καθορισµού των 
συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες κατά το 
έτος 2016, όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2 και την προώθησή της ως εισήγηση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο είναι αρµόδιο για τον τελικό προσδιορισµό των τελών. 

 
Αργοστόλι, 10 Νοεµβρίου 2016 

 
Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

Γαρµπή Σοφία 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω:  
 Πρώτον , εµείς πιστεύουµε ότι η τοπική διοίκηση είναι ένας ουδέτερος θεσµός και ανάλογα µε το ποιος είναι 
επάνω και τα λόγια που θα λέει παίρνει έναν φιλολαϊκό ή αντιλαϊκό χαρακτήρα. Η τοπική διοίκηση από την 
βάση της είναι επέκταση του κράτους και έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα από την στιγµή που εφαρµόζει πλήρως 
όλους τους νόµους και τις πολιτικές του κεντρικού κράτους γιαυτό και µείς δεν την λέµε αυτοδιοίκηση , την 
λέµε τοπική διοίκηση. 
∆εύτερον , εµείς πιστεύουµε  και µε αφορµή αυτή την εισήγηση για τα ανταποδοτικά τέλη ότι σήµερα η 
∆ηµοτική Αρχή δίνει επίσης για το 2017 ένα ισχυρό κτύπηµα στις τσέπες των αυτοαπασχολούµενων και των 
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µικρών λαϊκών νοικοκυριών και τώρα µε λογιστικά τεχνάσµατα και κροκοδείλια δάκρυα πού ρίχνει για να 
συγκαλύψει  τον αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτής της πολιτικής για το 2017. 
Πραγµατικά δεν πείθει κανέναν και από την άλλη κλείνει τα µάτια  και ξαλαφρώνει το µεγάλο κεφάλαιο από 
τις υποχρεώσεις που έχει στον ∆ήµο και θα πούµε συγκεκριµένα ,εµείς θα προτείνουµε και πάρτε θέση σε 
αυτά που θα πούµε. 
Τώρα ότι έγινε κάποια προσπάθεια κάτω από την λαϊκή  πίεση που και εµείς  µε την πίεση µας στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και µε την κριτική που κάνουµε , έπρεπε να δώσει µια διέξοδο και να εκτονώσει την ένα κοµµάτι 
της λαϊκή αντίδρασης ,  δίνει κάποια ψίχουλα µε βάση το εισόδηµα απευθυνόµενη στην ακραία φτώχια όπως 
ακριβώς κάνει το κεντρικό κράτος,  δίνει δηλαδή µια ανάσα όχι στους φτωχούς αλλά στους εξαθλιωµένους . 
∆εν πάτε να πάρετε από τους µεγάλους , να αυξήσετε δηλαδή τους συντελεστές, να κάνετε ειδικές ζώνες για 
τα ξενοδοχεία , τις τράπεζες , τα µεγάλα σούπερ µάρκετ  , αλλά τα παίρνετε από τους φτωχούς για να τα 
δώσετε στους εξαθλιωµένους. 
Εµείς προτείνουµε α) καταρχήν θα πρέπει να µειωθούνε οι συντελεστές των ανταποδοτικών τελών στους 
αυτοαπασχολούµενους ,τους µικροεπαγγελµατίες και τις λαϊκές οικογένειες κατά 50%. 
Β) Να δηµιουργηθούν ειδικές ζώνες για τους µεγάλους εµπορικούς οµίλους , τράπεζες, τα µεγάλα σούπερ 
µάρκετ , νυκτερινά κέντρα κ.λ.π και να αυξηθούν  οι  συντελεστές ανά τετραγωνικό µέτρο γιατί ο ∆ήµος από 
κάπου πρέπει να εισπράττει.  
Γ) Για τις περιοχές όλες τις Ερίσου της Παλικής και της Αγίας Ευφηµίας αλλά και στους επαγγελµατίες γύρω 
από την πλατεία του Αργοστολίου που γίνεται το έργο να υπάρχει µείωση 50%. 
∆) για τις Ειδικές Κατηγορίες που αναφέρεστε για την µείωση 30% των τελών , προτείνουµε  το ποσό του 
ετήσιου οικογενειακού  εισοδήµατος  να µην υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες Ευρώ προσαυξανόµενο κατά 
πέντε χιλιάδες για κάθε παιδί. 
Για τις µονογονεικές οικογένειες προτείνουµε  το οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει τις δέκα πέντε 
χιλιάδες Ευρώ προσαυξανόµενο κατά πέντε χιλιάδες για κάθε παιδί και τέλος  απαλλαγή πλήρως στους 
άπορους ,τους πολύτεκνους ,  ανάπηρους και µακροχρόνια άνεργους. 
Εµεί λοιπόν µε βάση τις προτάσεις που κάνουµε και το πλαίσιο που αναφέρουµε καταψηφίζουµε το γενικό 
πλαίσιο της ∆ηµοτικής Αρχής και ψηφίζουµε την πρότασή µας έτσι όπως την αναλύσαµε. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος –Ηλίας Κουρκουµέλης  και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.        
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της Προέδρου : 

 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Τροποποιεί  την αριθµ. 275/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού των συντελεστών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2017 (ανταποδοτικά τέλη) λόγω των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 
4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-16) µε τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α΄ 250), και  εισηγείται  πρόταση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον τελικό προσδιορισµό 
των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού τους έτους 2017 στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες κατά 
το έτος 2016 και όπως αναλυτικά αναφέρονται  παρακάτω  στους ΠΙΝΑΚΑ 1 και  
ΠΙΝΑΚΑ 2 :  
 
Ως προς τους συντελεστές τελών για οικιακή χρήση  ανά ∆ηµοτική /Τοπική Κοινότητα :  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

549.605,45 2,31 
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ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο, 
Αγία Ευφηµία, Καραβάδος, Κεραµειές, 
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα 
και ∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

722.591,00 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

509.063,00 1,37 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες, 
Καρυά, Κοθρέας, Κοµιτάτα, 
Μεσοβούνια, Νεοχώρι, Πατρικάτα, 
Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί, 
Γριζάτα, Χαλιωτάτα, Αγία Ειρήνη, 
Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριάνο, 
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα, 
Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, 
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα, 
∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

 
 
 
 
 
 

362.570,00 

 
 
 
 
 
 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας 

56.964,00 0,47 

 
 
Ως προς τους συντελεστές τελών για επαγγελµατική χρήση ανά ∆ηµοτική /Τοπική Κοινότητα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

248.166,00 4,28 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, 
Φισκάρδο, Αγία Ευφηµία, 
Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, 
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και 
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

224.249,00 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 

159.751,00 2,02 
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∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, 
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας, 
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, 
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιωτάτα, 
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, 
Βαλεριάνο, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, 
∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

 
 
 
 
 
 

62.811,00 

 
 
 
 
 
 

1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα 

4.132,00 0,86 

Η παρούσα θα αποσταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   293  /   2016                                                                       Α∆Α: 7ΝΝ0ΩΕ5-∆∆Ω 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση & εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης  για την έγκριση του Προγράµµατος 
Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στα πλαίσια της αναχρηµατοδότησης των είδη 
συναφθέντων δανείων του ∆ήµου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων σύµφωνα µε την παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν 
4316/2014. 
 
H   Πρόεδρος, A/  ∆ήµαρχος  ,κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη  
 το 7ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Γνωµοδότηση & εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης  για την έγκριση του 
Προγράµµατος αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στα πλαίσια της αναχρηµατοδότησης των  
είδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων σύµφωνα µε την παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 
 του Ν 4316/2014.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την από 7/11/2016 εισήγηση της Υπαλλήλου του  
Γραφείου Προϋπολογισµού Θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο κ. Θεόδωρο Μαντζουράτο η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:    
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Η∆Η ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ. 1 & 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν. 

4316/2014. 
Έχοντας υπόψη: 

1. Tην υπ’ αριθµ. 384/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την 331/2015 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, βάσει των οποίων εγκρίναµε την ανάγκη συνοµολόγησης δανείου µε το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των ήδη 
συναφθέντων δανείων του ∆ήµου από το Τ.Π.∆. που έχει άληκτο κεφάλαιο 5.979.788,81€ στις 
31/12/2015.  

2. Τα υπ’ αριθµόν 35845,35846,35847,35849,35851/19-10-2016 έγγραφά µας προς το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων, την Eurobank, την Εθνική, την Πειραιώς και την Alpha Bank αντίστοιχα, 
να µας αποστείλουν εφόσον ενδιαφέρονται την προσφορά τους για την αναχρηµατοδότηση των ήδη 
συναφθέντων δανείων του ∆ήµου από το Τ.Π.∆. µε άληκτο κεφάλαιο 5.979.788,81€ στις 31/12/2015 
και το γεγονός ότι µέχρι και σήµερα 7/11/2016 δεν απάντησε εκτός του Ταµείου Παρακαταθηκών, 
κανένα από τα προαναφερόµενα πιστωτικά ιδρύµατα. 

3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 ,αρθρ. 81 Ν.4316/2014, ΦΕΚ 270/Α/2014 σύµφωνα µε τις οποίες: 
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-Α] Παρ. 1: «Επιτρέπεται η συνοµολόγηση δανείων από δήµους και περιφέρειες µε αναγνωρισµένα 
πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε 
αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε έναν εκ των ως άνω 
φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του N. 3852/2010 (Α΄ 87). Η σχετική 
απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών.»  
-Β] Παρ. 2: Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µέσω του δεσµευµένου τοµέα δύναται να 
χρηµατοδοτεί τα δάνεια της ανωτέρω παραγράφου µέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του N. 3965/2011 (Α΄ 113) και του εδαφίου w της παρ. 1α του άρθρου 2 του π.δ. 169/2013 
(Α΄ 272) για αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση µόνο των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, των 
συνδέσµων, ενώσεων και νοµικών προσώπων αυτών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις 
χρηµατοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών 
είναι δυνατόν να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου. 

4. Την Ενηµερωτική Εγκύκλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων η οποία εκδόθηκε τον 
Ιανουάριο του 2015 και στην οποία προβλέπονται οι διαδικασίες και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
για τη συνοµολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις, και ΝΠ αυτών µε 
αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των δανείων που έχουν συναφθεί µε πιστωτικά 
Ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

5. Το γεγονός ότι µε τους ευνοϊκότερους όρους αναχρηµατοδότησης των υφιστάµενων δανείων ο 
∆ήµος µας θα παρουσιάσει εξοικονόµηση Ταµειακών διαθεσίµων για την αντιµετώπιση των 
λειτουργικών του αναγκών και την δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του. 

 
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε το Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας, για την 
αναχρηµατοδότηση των δανείων του ∆ήµου µας από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων καθώς υπάρχει 
διαπιστωµένη απροθυµία της αγοράς να µας δανείσουν µε ευνοϊκότερους όρους.  
Το εν λόγω Πρόγραµµα, συνοδευόµενο από την έκθεση εκτίµησης των ορκωτών λογιστών η οποία 
αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του ∆ήµου και την οικονοµική του κατάσταση όπως έχει 
διαµορφωθεί, θα σταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
                                                                                                                      Αργοστόλι, 7/11/2016 
Ο Συντάξας                                                                     Ο Προϊστάµενος  

 
Κουστουµπάρδη Σοφία                                          Μαντζουράτος Θεόδωρος 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ 

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ 

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
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Προς 

Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 

Αίτηµα αναχρηµατοδότησης των υφιστάµενων δανείων  

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 

81 του Ν. 4316/2014 και την από τον Ιανουάριο 2015 ενηµερωτική Εγκύκλιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων υποβάλλει αίτηµα για συνοµολόγηση 

δανείου µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων 

δανείων του µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π.&∆.) .  

Για την υποβολή του αιτήµατος απαιτείται από το Τ.Π.& ∆. η σύνταξη σχετικού 

προγράµµατος αποκατάστασης της οικονοµικής του λειτουργίας. 

Το πρόγραµµα αποκατάστασης της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου στηρίζεται 

εκτός των άλλων µέτρων και στην αναχρηµατοδότηση των ήδη υφιστάµενων 

δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

Το αίτηµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς συνοψίζεται στην αναχρηµατοδότηση µε 

ευνοϊκότερο επιτόκιο έναντι αυτών που ισχύουν µέχρι σήµερα δηλαδή: για τα τρία 

(3) πρώτα χρόνια σταθερό επιτόκιο  5,02%, για τα επόµενα επτά (7) χρόνια 

σταθερό επιτόκιο  6,02% και για τα υπόλοιπα δύο (2) χρόνια κυµαινόµενο επιτόκιο 

(Euribor 6 µηνών συν περιθώριο κέρδους 4,30%) και πιο συγκεκριµένα, την 

αναχρηµατοδότηση για 12 χρόνια (από το 2016 µέχρι 31/12/2027) των εννέα 

δανείων που έχουν συναφθεί µε το Τ.Π.&∆.  (συνολικού υπολοίπου 5.979.788,81 € 

την 31/12/2015) .  
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  
ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

 

Εισαγωγή 

 Σύµφωνα µε το Άρθρο 81 του Ν. 4316/2014 «επιτρέπεται η συνοµολόγηση 

δανείων από δήµους και περιφέρειες µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε 

αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε 

έναν εκ των ως άνω φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 

του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η σχετική απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού 

συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών». 

 Με την υπ’ αριθµ.331/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η υποβολή αιτήσεως στο Ταµείο Παρακαταθηκών & 

∆ανείων, και προγράµµατος αποκατάστασης της Οικονοµικής Λειτουργίας του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς για την αναχρηµατοδότηση από το Τ.Π.&∆. των ήδη 

υφιστάµενων δανείων του. 

 Με την αναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων δανείων, από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων καθώς και σε άλλα µέτρα που ήδη έχει λάβει και θα 

συνεχίσει να λαµβάνει η ∆ηµοτική Αρχή ο ∆ήµος θα παρουσιάσει εξοικονόµηση 

ταµειακών διαθέσιµων για την αντιµετώπιση των λειτουργικών του αναγκών. Η 

ενίσχυση της ταµειακής ρευστότητας, η οποία θα εξασφαλιστεί από την µείωση 

των δαπανών για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων κατά την πρώτη 

πενταετία, θα επιτρέψει την αποδέσµευση των αντίστοιχων ποσών από τους 

κωδικούς τοκοχρεολυσίων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας σε µεταφορά 

λοιπών κωδικών του προϋπολογισµού µε σκοπό την κατάρτιση δηµιουργικότερων 

προϋπολογισµών, προς όφελος των δηµοτών µας.  
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1. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση οικονοµικής κατάστασης ∆ήµου 
 

Συνοπτικά η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την 

31/12/2015, απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες. 

 

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ 31/12/2015 

2016 
  

Τέλος 
προηγούµενου 
έτους 2015 (31/8/2016) 

Μεταβολή 
% 

Στοιχεία Ενεργητικού       

Α. Απαιτήσεις 5.916.030,35 5.827.093,64 -1,50% 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 5.684.242,14 5.545.887,21 -2,43% 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 130.500,57 100.553,88 -22,95% 

3. Λοιπές απαιτήσεις 101.287,64 180.652,55 78,36% 

Β. ∆ιαθέσιµα 3.847.652,67 3.875.844,58 0,73% 

1. Ταµείο 4.032,36 14.393,00 256,94% 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 3.843.620,31 3.861.451,58 0,46% 

Γ. Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
Ενεργητικού 1.463.041,41 0,00 -

100,00% 

1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 80.068,29 0,00 -
100,00% 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.382.973,12 0,00 -
100,00% 

3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 
ενεργητικού 

0,00 0,00 0,00% 

  

Στοιχεία Παθητικού       

Α. Υποχρεώσεις από ∆άνεια 9.943.110,60 8.906.146,44 -10,43% 

1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες 

8.148.197,53 7.066.196,04 -13,28% 

2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες 

1.794.913,07 1.839.950,40 2,51% 

Β. Λοιπές υποχρεώσεις 3.765.439,95 3.842.522,95 2,05% 

1. Προµηθευτές 2.868.615,34 3.318.202,53 15,67% 

2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 161.597,15 136.424,21 -15,58% 

3. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 116.730,46 49.888,80 -57,26% 

4. Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

618.497,00 338.007,41 -45,35% 
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Γ. Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
Παθητικού 476.143,10 8.048,84 0,00% 

1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00% 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
(πληρωτέα) 

476.143,10 8.048,84 0,00% 

3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 
παθητικού 

0,00 0,00 0,00% 

 

1.1.1    Στοιχεία ενεργητικού 

 Απαιτήσεις 

Το σύνολο των απαιτήσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 01/01/2016, ανέρχονταν 

στο ποσό € 5.684.242,14  

 Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται οι απαιτήσεις ανά έτος βεβαίωσης 

καθώς επίσης και ανά είδος εσόδου. 

α. Ανάλυση απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ανά έτος 

βεβαίωσης: 

Έτος 
βεβαίωσης 

Υπόλοιπο 
01/01/2016 

2002 166.811,30 
2003 47.919,81 
2004 68.570,72 
2005 64.997,14 
2006 27.834,89 
2007 11.098,10 
2008 38.955,48 
2009 185.280,55 
2010 178.273,22 
2011 1.801.404,12 
2012 1.207.326,62 
2013 824.540,87 
2014 487.807,71 
 2015 573.421,61 
Σύνολο 5.684.242,14 

 

β. Ανάλυση απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ανά είδος 

εσόδου: 

Περιγραφή εσόδου Υπόλοιπο 
01/01/2016 

Μισθώµατα Θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν. 2130/93) € 234.649,22 
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Προσαυξήσεις -Πρόστιµα -Παράβολα € 969.614,07 
Έσοδα από ίδια εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του 
∆ήµου € 20.545,54 

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων € 469.411,35 
Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης € 553.106,18 
Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης € 107.331,64 
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών 
σχεδίων  

€ 1.286,39 

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευµατιών 

€ 1.226.520,33 

Τέλη Βοσκής € 7.124,93 
Έσοδα από Λατοµεία € 18.466,83 
Τέλος χρήσης Αιγιαλού € 13.344,00 
Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80) € 522.257,92 
Μισθώµατα αστικών και επαγγελµατικών ακινήτων € 1.135.200,62 
Μισθώµατα Καλλιέργειας Γής € 3.881,08 
∆ικαιώµατα και λοιπά έσοδα από ιχθυοτροφεία € 92.448,42 
Έκτακτα γενικά έσοδα € 309.053,62 

Σύνολο € 5.684.242,14 
Εκτίµηση δυνατότητας είσπραξης απαιτήσεων 

  Οι εκτιµήσεις για την δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων από το 

∆ήµο µας, καθορίζονται από την υφιστάµενη οικονοµική κατάσταση, αλλά και από 

τα µέτρα αξιολόγησης των δυνατοτήτων και καλύτερης οργάνωσης των 

υπηρεσιών, τα οποία έχει λάβει η ∆ιοίκηση του ∆ήµου και από τα οποία 

αναµένεται βελτίωση στο ποσοστό είσπραξης των απαιτήσεων και βελτίωση της 

ταµειακής ρευστότητας. Ήδη µε την εφαρµογή του Ν.4321/15 (Ρυθµίσεις για την 

επανεκκίνηση της οικονοµίας) έχει γίνει υπαγωγή ληξιπρόθεσµων οφειλών στην εν 

λόγω ρύθµιση, µε αποτέλεσµα την αύξηση του ταµειακού υπολοίπου. 

•  Ταµειακά διαθέσιµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα του ∆ήµου την 01/01/2016, ανέρχονταν σε ποσό € 

3.847.652,67 και διαχωρίζονται ως εξής: 

Χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα                    € 659.789,37 
Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα ανειδίκευτα           € 185.000,00 
Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευµένα           € 3.002.863,30 

Σύνολο € 3.847.652,67 
 

1.1.2     Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την 31/12/2015, και αναλύονται ως εξής:



Πιστωτικό 
Ίδρυµα 

Αρ. Σύµβασης 
∆ανείου 

Λήξη 
Εξυπηρέτησης 

Επιτόκιο 
% 

Υπόλοιπο 
31/12/2015 

(€) 
Τόκος 2016 

Χρεολύσιο 
2016 

Σύνολο 
Τοκοχρεολυσίου 2016 

Υπόλοιπο 
∆ανείου 

31/12/2016 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/01 31/12/2016 5.90% 31.804,76 1.876,48 31.804,76 33.681,24 0,00 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/03 31/12/2020 5.90% 135.214,53 7.977,66 24.034,52 32.012,18 111.180,01 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/04 31/12/2017 5.90% 11.215,42 661,71 5.447,00 6.108,71 5.768,42 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/05 31/12/2022 5.90% 71.615,74 4.225,33 8.558,00 12.783,33 63.057,74 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/06 31/12/2024 5.90% 
1.118.064,8

3 
65.965,82 97.699,89 163.665,71 1.020.364,94 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/07 31/12/2019 5.90% 68.810,96 4.059,85 15.752,94 19.812,79 53.058,02 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/11 31/12/2016 5.90% 5.873,81 346,54 5.873,81 6.220,35 0,00 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/13 31/12/2018 5.90% 17.019,99 1.004,18 5.351,40 6.355,58 11.668,59 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/14 31/12/2022 5.90% 11.458,54 676,05 1.369,28 2.045,33 10.089,26 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/16 31/12/2024 5.90% 633.565,82 37.380,38 55.362,91 92.743,29 578.202,91 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/18 31/12/2017 7.80% 13.372,05 938,72 6.459,30 7.398,02 6.912,75 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/19 31/12/2023 7.80% 400.235,76 28.096,55 38.981,99 67.078,54 361.253,77 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/20 31/12/2024 7.80% 
1.339.713,9

7 
94.047,92 111.755,03 205.802,95 1.227.958,94 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/21 31/12/2017 5.90% 29.792,18 1.757,74 14.469,26 16.227,00 15.322,92 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/22 31/12/2018 5.90% 95.390,14 5.628,02 29.992,37 35.620,39 65.397,77 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/23 31/12/2016 5.90% 102.279,42 6.034,47 102.279,42 108.313,89 0,00 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/24 31/12/2026 5.90% 496.027,48 29.265,62 33.305,90 62.571,52 462.721,58 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/25 31/12/2016 5.90% 51.159,07 3.018,41 51.159,07 54.177,48 0,00 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/26 31/12/2018 7.80% 467.693,53 32.832,09 145.448,44 178.280,53 322.245,09 

Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/28 31/12/2019 7.80% 
1.286.993,4

7 
90.346,94 289.781,29 380.128,23 997.212,18 
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Τ.Π. & ∆. 5/12303/00/29 31/12/2038 5.20% 
2.943.017,2

4 
116.837,78 80.665,97 197.503,75 2.862.351,27 

 Τ.Π.&∆. Σύνολο     
9.330.318,7

1 532.978,26 
1.155.552,5

5 1.688.530,81 8.174.766,16 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
102453-
00/1726 

1/6/2017 
2,20% 
κυµ 

126.104,62 3.777,54 81.871,62 85.649,16 44.233,00 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
102453-
00/1727 

13/7/2017 
2,20% 
κυµ 

55.479,54 1.048,14 34.686,54 35.734,68 20.793,00 

Τράπεζα 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σύνολο     181.584,16 4.825,68 116.558,16 121.383,84 65.026,00 

EUROBAN
K 05/132/00/07 3/5/2018 

1,55% 
κυµ 

431.207,73 4.758,24 176.789,52 181.547,76 254.418,21 

Τράπεζα 
EUROBAN
K 

Σύνολο     431.207,73 4.758,24 176.789,52 181.547,76 254.418,21 

 
Σύνολο     

9.943.110,6
0 542.562,18 

1.448.900,2
3 1.991.462,41 8.494.210,37 



1.1.3    Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

•  Ανάλυση Υποχρεώσεων – Ληξιπρόθεσµές οφειλές 31/12/2015 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς κατά την 31/12/2015, και αναλύονται ως εξής: 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31/12/2015  Υπόλοιπο 
Προµηθευτές € 2.868.615,34 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη € 161.597,15 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί € 116.730,46 
Μακρ/θεσµες υποχρεώσεις (∆άνεια πληρωτέα το 2016) € 1.794.913,07 
Πιστωτές διάφοροι € 618.497,00 

Σύνολο € 5.560.353,02 
 

1.1.4    Λοιπές οικονοµικές πληροφορίες που µπορεί  να επηρεάσουν την πορεία των 

οικονοµικών του ∆ήµου.  

Επιπλέον των ανωτέρω υποχρεώσεων όπως απεικονίστηκαν στους αντίστοιχους πίνακες 

υφίσταντο ενδεχόµενες υποχρεώσεις από δικαστικές υποθέσεις, συνολικού ποσού 1.096.350,14 

ευρώ,  η έκβαση των οποίων δεν έχει τελεσιδικήσει.  

Η σχηµατισθείσα σε προηγούµενες χρήσεις σχετική πρόβλεψη, ποσού 1.286.460,56 ευρώ, 

πιστεύουµε ότι υπερκαλύπτει την ενδεχόµενη ζηµία που θα υποστεί ο ∆ήµος εφόσον 

τελεσιδικήσουν σε βάρος του όλες οι ανωτέρω δικαστικές υποθέσεις. 

Επίσης η σχηµατισθείσα στην κλειόµενη και σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη 

αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ποσού 343.456,28 ευρώ, καλύπτει 

όλη την υποχρέωση που είχε ο ∆ήµος την 31.12.2015 για αποζηµίωση του προσωπικού του λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία.   

 

1.2    Πορεία υλοποίησης προϋπολογισµού 2016  

 Πραγµατικές εκτιµήσεις της πορείας είσπραξης των εσόδων για το 2016 µε βάση την 

εξέλιξή τους µέχρι την σύνταξη του Ε.Π. και αντίστοιχα των δαπανών



 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΣΟ∆Α 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

Κ.Α. 

  Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
31/8/2016 

Εισπραχθέντα 
31/8/2016 

0 Τακτικά έσοδα 16.046.930,92 16.403.097,57 16.102.135,21 16.787.384,57 16.433.743,53 16.110.609,22 9.709.097,95 9.497.769,97 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 947.719,03 1.085.132,58 874.632,35 734.100,00 964.112,51 688.978,20 642.941,39 459.318,80 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 80.760,41 26.540,15 26.540,15 40.000,00 20.308,07 20.308,07 13.538,71 13.538,71 

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα 

3.568.327,74 3.652.965,65 3.625.596,25 3.601.100,00 3.513.598,45 3.488.598,45 2.237.487,82 2.237.487,82 

4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και 
παροχή υπηρεσιών 

2.094.456,95 2.869.475,60 2.806.382,87 3.131.280,00 2.903.408,00 2.880.408,00 1.787.935,57 1.760.230,18 

5 Φόροι και εισφορές 417.701,73 378.184,28 378.184,28 370.100,00 390.950,00 390.950,00 204.942,80 204.942,80 

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 8.903.565,06 8.329.949,78 8.329.949,78 8.853.404,57 8.580.076,10 8.580.076,10 4.785.109,86 4.785.109,86 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 34.400,00 60.849,53 60.849,53 57.400,00 61.290,40 61.290,40 37.141,80 37.141,80 

1 Έκτακτα έσοδα 14.042.732,40 5.138.708,84 4.959.685,42 8.778.930,24 6.149.939,05 6.190.067,44 2.293.816,05 2.258.575,68 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και 
ακίνητης περιούσιας 0,00 487,20 487,20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 610.287,52 393.836,72 393.836,72 340.023,05 882.325,86 882.325,86 338.272,86 338.272,86 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 13.071.882,72 4.056.942,66 4.056.942,66 7.520.657,19 3.956.396,73 3.956.396,73 1.062.989,23 1.062.989,23 

14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 35.000,00 9.999,00 9.999,00 1.000,00 252.000,00 252.000,00 30,00 30,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 147.200,00 438.794,12 259.770,70 271.750,00 408.378,75 448.507,14 257.720,23 222.479,86 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 178.362,16 238.649,14 238.649,14 645.000,00 650.837,71 650.837,71 634.803,73 634.803,73 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 1.677.168,93 1.715.931,56 1.537.030,13 1.584.796,07 1.662.017,69 1.589.029,26 1.604.049,71 1.524.914,08 

21 Τακτικά έσοδα 1.677.168,93 1.682.391,78 1.503.490,35 1.579.496,07 1.656.717,69 1.583.729,26 1.604.049,71 1.524.914,08 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 33.539,78 33.539,78 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 
από Π.Ο.Ε. 6.036.390,05 6.038.010,05 564.071,72 5.684.242,14 5.684.242,14 583.988,16 5.684.242,14 427.417,05 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

6.036.390,05 6.038.010,05 564.071,72 5.684.242,14 5.684.242,14 583.988,16 5.684.242,14 427.417,05 

4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 6.760.075,48 3.069.880,16 3.026.043,97 6.573.444,46 2.890.190,56 2.884.562,98 1.667.099,35 1.662.719,84 

41 Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµόσιου 3.474.002,00 2.408.544,19 2.406.151,88 3.110.475,88 2.631.642,47 2.626.014,89 1.657.881,26 1.653.501,75 

42 Επιστροφές χρηµάτων 3.286.073,48 661.335,97 619.892,09 3.462.968,58 258.548,09 258.548,09 9.218,09 9.218,09 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 44.563.297,78 32.365.628,18 26.188.966,45 39.408.797,48 32.820.132,97 27.358.257,06 20.958.305,20 15.371.396,62 

5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 4.305.546,11 4.305.546,11 4.305.546,11 3.847.652,67 3.847.652,67 3.847.652,67 3.847.652,67 3.847.652,67 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.868.843,89 36.671.174,29 30.494.512,56 43.256.450,15 36.667.785,64 31.205.909,73 24.805.957,87 19.219.049,29 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

∆ΑΠΑΝΕΣ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Απολογισµός 2015 Προϋπολογισµός 2016 Κ.Α.   

Προυπ/σθέντα Τιµολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προυπ/σθέντα Τιµολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

6 Έξοδα 21.710.642,87 19.575.923,00 18.309.001,32 18.309.001,32 21.482.363,09 18.844.350,95 17.409.245,07 23.389.033,88 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.747.742,72 5.403.409,00 5.298.120,78 5.298.120,78 5.739.913,28 5.337.771,62 5.237.771,62 5.237.771,62 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.160.818,78 1.005.289,04 749.946,43 749.946,43 1.163.209,20 858.221,10 608.221,10 608.221,10 

62 Παροχές τρίτων 2.935.485,22 2.493.618,34 2.282.855,58 2.282.855,58 2.604.240,70 2.263.983,40 2.114.338,03 2.114.338,03 

63 Φόροι - τέλη 260.032,00 233.229,89 233.229,89 233.229,89 143.463,00 160.784,09 160.784,09 160.784,09 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 468.172,49 245.579,86 224.088,20 224.088,20 317.888,12 203.947,63 167.769,23 167.769,23 

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

2.202.183,51 2.178.461,05 2.178.461,05 2.178.461,05 2.015.530,81 2.015.530,81 2.015.530,81 2.015.530,81 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.540.347,49 854.983,38 725.228,90 725.228,90 1.601.816,11 752.210,71 484.611,59 484.611,59 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.311.473,39 7.085.174,42 6.540.892,47 6.540.892,47 7.701.301,87 7.062.867,99 6.562.867,99 6.562.867,99 

68 Λοιπά Έξοδα 84.387,27 76.178,02 76.178,02 76.178,02 195.000,00 189.033,60 57.350,61 57.350,61 

7 Επενδύσεις 13.925.171,52 4.151.037,74 3.512.304,62 3.512.304,62 9.179.856,57 2.305.018,45 2.132.367,59 2.132.367,59 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 206.189,44 75.863,95 64.562,46 64.562,46 459.268,52 78.969,49 59.143,73 59.143,73 

73 Έργα 12.128.051,93 4.004.606,01 3.377.309,38 3.377.309,38 7.244.559,95 1.880.323,65 1.867.593,35 1.867.593,35 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες κλπ 1.590.930,15 70.567,78 70.432,78 70.432,78 1.476.028,10 345.725,31 205.630,51 205.630,51 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8    13.185.248,72 6.572.246,90 4.825.553,95 4.825.553,95 12.510.456,86 6.959.968,52 6.949.087,85 6.949.087,85 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.180.778,15 3.990.301,96 2.320.826,30 2.320.826,30 4.203.205,73 4.203.205,73 4.203.205,73 4.203.205,73 

82 Αποδόσεις 3.676.169,16 2.581.944,94 2.504.727,65 2.504.727,65 3.331.097,63 2.756.762,79 2.745.882,12 2.745.882,12 

83 Επιχορηγούµενες πληρωµές 
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 5.328.301,41 0,00 0,00 0,00 4.976.153,50 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεµατικό 47.780,78       84.395,58 0,00 0,00 0,00 

  Σύνολα 48.868.843,89 30.299.207,64 26.646.859,89 26.646.859,89 43.257.072,10 28.109.337,92 26.490.700,51 26.490.700,51 



 

  

  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/8/2016 

Κ.Α. 

  Τιµολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

6 Έξοδα 12.621.396,21 11.428.285,00 10.769.908,78 

60  Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  3.571.316,96 3.558.514,41 3.553.464,69 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 467.396,42 426.718,94 415.352,18 

62 Παροχές τρίτων 1.625.694,91 1.545.042,24 1.498.169,22 

63 Φόροι - τέλη 52.802,67 52.802,67 52.565,37 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 141.216,91 101.709,75 94.958,89 

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 1.439.528,63 1.439.528,48 1.439.528,48 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 434.310,62 231.274,99 189.844,26 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους " Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες κλπ» 

4.779.010,99 4.049.337,66 3.502.669,83 

68 Λοιπά Έξοδα 110.118,10 23.355,86 23.355,86 

7 Επενδύσεις 821.267,20 529.957,37 327.937,34 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 54.305,56 34.963,03 22.896,73 

73 Έργα 507.667,66 477.271,46 287.317,73 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ+ες 259.293,98 17.722,88 17.722,88 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 

8    5.678.208,39 4.355.840,31 4.245.432,59 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.822.510,18 2.548.698,18 2.528.991,47 

82 Αποδόσεις 1.855.698,21 1.807.142,13 1.716.441,12 

83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεµατικό       

  Σύνολα 19.120.871,80 16.314.082,68 15.343.278,71 

 

1.3  Αξιολόγηση οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, 

αναφορά στην οικονοµική κατάσταση των νοµικών προσώπων του ∆ήµου. 

 

 Η Οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς παρουσιάζει καλή εικόνα, καθώς επίσης 

και τα τρία νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου τα οποία χρηµατοδοτούν την λειτουργία τους, από την 

επιχορήγηση του ∆ήµου, από προγράµµατα ΕΣΠΑ και από τα ιδία έσοδά τους, χωρίς να 

συσσωρεύονται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε βαθµό που να καθίστανται µη διαχειρίσιµες. 

Επισηµαίνεται ότι µε την υπ αριθµ. 27755/7.9.2016 του Υφυπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Κεφαλονιάς 

(ΚΕ.∆Η.ΚΕ.), ποσού 113.183,00 ευρώ, για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων. 

 Στον τοµέα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου υπάρχουν ακίνητα τα 

οποία µισθώνονται και αποφέρουν σηµαντικά έσοδα στο ταµείο του ∆ήµου. Στα σχέδια της νέας 

δηµοτικής αρχής είναι να γίνουν προσπάθειες περαιτέρω αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας 

του ∆ήµου . 
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2. Προσδιορισµός των στόχων του προγράµµατος και των µέτρων περιορισµού των 

δαπανών και αύξησης των εσόδων 

 

 Στόχος του προγράµµατος αποτελεί η συγκέντρωση µέρους  των δανείων του Τ.Π.∆. σε 

ένα  νέο δάνειο µε ευνοϊκότερο επιτόκιο. Οι καλύτεροι όροι του νέου δανείου θα έχει ως 

αποτέλεσµα την οµαλότερη αποπληρωµή των δανείων στα επόµενα έτη µέχρι την εξόφλησή τους 

καθώς θα αποφέρει στην πρώτη πενταετία µικρότερη ετήσια δαπάνη τοκοχρεολυσίων σε σχέση 

µε τα υπάρχοντα επιτόκια που σε συνδυασµό µε άµεσα µέτρα αύξησης των ιδίων εσόδων και 

εξορθολογισµού των δαπανών, θα συντελέσει στην βελτίωση της ταµειακής ρευστότητας και στην 

αποδέσµευση των κωδικών προϋπολογισµού ώστε να µπορούν να διατεθούν σε κωδικούς 

προϋπολογισµού δηµιουργικών και προς όφελος των δηµοτών. 

Για να µπορέσει ο δήµος να ανταποκριθεί στην καλύτερη εικόνα της οικονοµικής του 

κατάστασης  έχει αρχίσει να υιοθετεί τις ακόλουθες δράσεις: 

• Πραγµατοποίηση έργων και επενδύσεων µε ειδικευµένες χρηµατοδοτήσεις (ΕΣΠΑ, 

ΣΑΤΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ). 

• Αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων µέσω της νέας δανειακής σύµβασης. 

• Αύξηση των εσόδων, είσπραξη παλαιών οφειλών µε αξιοποίηση των ευνοϊκών 

νοµοθετικών ρυθµίσεων (100 δόσεις κ.λ.π.). 

• Μείωση δαπανών που αφορούν στα καύσιµα µε ορθολογική διαχείριση και 

παρακολούθηση της τροφοδοσίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των δροµολογίων 

τους. 

• Μείωση δαπανών η οποία θα προέλθει από την µηχανογράφηση και τήρηση λογιστικής 

αποθήκης και την εφαρµογή αναλυτικής λογιστικής. 

• Συνεχή παρακολούθηση των δαπανών και πιστή τήρηση του προϋπολογισµού µέσω 

µηχανογραφικών εργαλείων και εκτυπώσεων σε καθηµερινή και µηνιαία βάση.
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3. Εναλλακτικά σενάρια χρηµατοδότησης 

Πορεία εσόδων 2016- 2018  

 

 

Απολογισµός Εκτιµήσεις 
Κ.Α.   

2015 2016 2017 2018 

0 Τακτικά έσοδα 16.102.135,21 16.110.609,22 15.780.000,00 16.277.000,00 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 874.632,35 688.978,20 760.000,00 800.000,00 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 26.540,15 20.308,07 22.000,00 24.000,00 

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 3.625.596,25 3.488.598,45 3.588.000,00 3.688.000,00 

4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 

2.806.382,87 2.880.408,00 2.950.000,00 3.050.000,00 

5 Φόροι και εισφορές 378.184,28 390.950,00 310.000,00 340.000,00 

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 8.329.949,78 8.580.076,10 8.080.000,00 8.300.000,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 60.849,53 61.290,40 70.000,00 75.000,00 

1 Έκτακτα  έσοδα 4.959.685,42 6.190.067,44 7.150.000,00 5.750.000,00 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιούσιας 

487,20 0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 393.836,72 882.325,86 1.900.000,00 300.000,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4.056.942,66 3.956.396,73 4.050.000,00 4.150.000,00 

14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 9.999,00 252.000,00 0,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 259.770,70 448.507,14 500.000,00 550.000,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 238.649,14 650.837,71 700.000,00 750.000,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 1.537.030,13 1.589.029,26 1.630.000,00 1.740.000,00 

21 Τακτικά έσοδα 1.503.490,35 1.583.729,26 1.600.000,00 1.700.000,00 

22 Έκτακτα έσοδα 33.539,78 5.300,00 30.000,00 40.000,00 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 564.071,72 583.988,16 600.000,00 650.000,00 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 564.071,72 583.988,16 600.000,00 650.000,00 

4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 3.026.043,97 2.884.562,98 3.050.000,00 3.250.000,00 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 2.406.151,88 2.626.014,89 2.700.000,00 2.800.000,00 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 619.892,09 258.548,09 350.000,00 450.000,00 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 26.188.966,45 27.358.257,06 28.210.000,00 27.667.000,00 

5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 4.305.546,11 3.847.652,67 4.715.209,22 6.967.209,22 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.494.512,56 31.205.909,73 32.925.209,22 34.634.209,22 
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Πορεία εξόδων 2016 – 2018 

  Απολογισµός   Εκτιµήσεις   
Κ.Α. 

  2015 2016 2017 2018 

6 Λειτουργικές δαπάνες 18.309.001,32 17.409.245,07 17.193.000,00 17.298.000,00 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.298.120,78 5.237.771,62 5.238.000,00 5.238.000,00 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 749.946,43 608.221,10 615.000,00 625.000,00 

62 Παροχές τρίτων 2.282.855,58 2.114.338,03 2.200.000,00 2.250.000,00 

63 Φόροι - τέλη 233.229,89 160.784,09 180.000,00 200.000,00 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 224.088,20 167.769,23 175.000,00 185.000,00 

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 2.178.461,05 2.015.530,81 1.620.000,00 1.550.000,00 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 725.228,90 484.611,59 500.000,00 525.000,00 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 6.540.892,47 6.562.867,99 6.600.000,00 6.650.000,00 

68 Λοιπά Έξοδα 76.178,02 57.350,61 65.000,00 75.000,00 

7 Επενδύσεις 3.512.304,62 2.132.367,59 4.465.000,00 4.325.000,00 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες 
παγίων 

64.562,46 59.143,73 65.000,00 75.000,00 

73 Έργα 3.377.309,38 1.867.593,35 3.950.000,00 4.000.000,00 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 70.432,78 205.630,51 230.000,00 250.000,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0,00 0,00 220.000,00 0,00 

8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 4.825.553,95 6.949.087,85 4.300.000,00 4.400.000,00 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 2.320.826,30 4.203.205,73 1.500.000,00 1.500.000,00 

82 Αποδόσεις 2.504.727,65 2.745.882,12 2.800.000,00 2.900.000,00 

83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Γενικό σύνολο 26.646.859,89 26.490.700,51 25.958.000,00 26.023.000,00 

 

Προσδιορισµός ετήσιων αποτελεσµάτων 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ -ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

  Απολογισµός Εκτιµήσεις 

  2015 2016 2017 2018 
Συνολική εκτίµηση 
Εσόδων για τα έτη 2015-
2018 

30.494.512,56 31.205.909,73 32.925.209,22 34.634.209,22 

          
Συνολική εκτίµηση 
Εξόδων για τα έτη 2015-
2018 

26.646.859,89 26.490.700,51 25.958.000,00 26.023.000,00 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 3.847.652,67 4.715.209,22 6.967.209,22 8.611.209,22 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  
2015 

Απολογισµός 2016 Εκτίµηση 2017    
Εκτίµηση 2018 Εκτίµηση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.916.030,35 5.500.000,00 4.050.000,00 4.080.000,00 

1. 
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη 
κλπ 5.684.242,14 5.300.000,00 5.000.000,00 4.700.000,00 

2. 
Απαιτήσεις από Ελληνικό 
∆ηµόσιο 130.500,57 110.000,00 90.000,00 70.000,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις 101.287,64 90.000,00 80.000,00 70.000,00 

Β. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.847.652,67 4.715.209,22 6.967.209,22 8.611.209,22 

1. Ταµείο 4.032,36 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

2. 
Καταθέσεις όψεως και 
προθεσµίας 3.843.620,31 4.711.209,22 6.963.209,22 8.607.209,22 

    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ         

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ 9.943.110,60 8.494.210,37 7.045.310,14 5.998.565,74 

1. 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες 8.148.197,53 7.045.310,14 5.998.565,75 5.146.517,55 

2. 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες 1.794.913,07 1.448.900,23 1.046.744,39 852.048,19 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.765.439,95 3.044.615,34 1.624.615,34 1.154.615,34 

1. Προµηθευτές 2.868.615,34 2.268.615,34 968.615,34 618.615,34 

2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 161.597,15 162.000,00 162.000,00 162.000,00 

3. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 116.730,46 96.000,00 76.000,00 56.000,00 

4. 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 618.497,00 518.000,00 418.000,00 318.000,00 

 
Όφελος χρηµατορροών για την επόµενη τριετία 

  2016 2017 2018 Σύνολο  

Ετήσιο τοκοχρεολύσιο υφιστάµενης 
κατάστασης 

1.991.462,41 1.730.711,61 1.536.015,41 5.258.189,43 

Μείον: Τοκοχρεολύσιο µε επιτόκιο 
4,33% της αναχρηµατοδότησης 1.991.462,41 1.223.862,02 1.029.165,82 4.244.490,25 

Όφελος χρηµατορροών 0,00 506.849,59 506.849,59 1.013.699,18 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι, η αναχρηµατοδότηση 

των υφιστάµενων δανείων µας µε συγκεκριµένους όρους, τους 

οποίους έχουµε ήδη αναδείξει, αποτελεί αξιόλογης σηµασίας 

παράγοντα για την εν γένει οικονοµική εικόνα-κατάσταση του 

∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως ανταποκριθείτε θετικά στο αίτηµα 

µας περί: 

• Αναχρηµατοδότησης των υφιστάµενων δανείων µας µε 

επιτόκιο: 

- για τα τρία (3) πρώτα χρόνια σταθερό επιτόκιο 5,02% 

- για τα επόµενα επτά (7) χρόνια σταθερό επιτόκιο 6,02% 

- για τα υπόλοιπα δύο (2) χρόνια κυµαινόµενο επιτόκιο 

(Euribor 6 µηνών συν περιθώριο κέρδους 4,30%) 

Και ειδικότερα 

• Αναχρηµατοδότησης για 12 χρόνια (από το 2016 µέχρι 

31/12/2027) των εννέα  δανείων που έχουν συναφθεί µε το Τ.Π.&∆. 

το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την  31.12.2015 ανήρχετο 

στο ποσό των 5.979.788,81 ευρώ. 

 

Αργοστόλι, 7 Νοεµβρίου  2016 

 

Ο ∆ιευθυντής των  

Οικονοµικών 

Υπηρεσιών  

Ο Προϊστάµενος τµήµατος 

Λογιστηρίου Προϋπολογισµού  

Η Υπάλληλος που συνέταξε το 

Πρόγραµµα Αποκατάστασης  

Γεράσιµος Παυλάτος Θεόδωρος Ματζουράτος Σοφία Κουστουµπάρδη  

Α.∆.Τ.: ΑΕ 781969 Α.∆.Τ.: ΑΒ 826431 Α.∆.Τ.: ΑΒ 097202 
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω:  Όσον αφορά την αναχρηµατοδότηση των δανείων, 
είναι αντιφατικό να µας λέτε στην εισήγηση σας από την µία ότι τα οικονοµικά του ∆ήµου πάνε πολύ 
καλά (προς το τέλος της εισήγησης ) και από την άλλη να έχετε ως τίτλο  αποκατάστασης οικονοµικής 
λειτουργίας του ∆ήµου ,γιατί όταν λες αποκατάσταση οικονοµικής λειτουργίας δεν το λες για ένα ∆ήµο 
,έναν Οργανισµό ή µια επιχείρηση που πηγαίνει καλά ,σηµαίνει ότι έχει πρόβληµα , διαλέξτε λοιπόν 
ένα από τα δύο , υπάρχει πρόβληµα όπως λέτε στην αρχή της εισήγησης ; ή τα οικονοµικά του ∆ήµου 
όπως λέτε στα αποτελέσµατα των τριµήνων και εννιαµήνων πάνε πάρα πολύ καλά;  Eδώ κάνατε όπως 
είπαµε και στο ∆.Σ µια µικρή κοµπινούλα , έχετε µειωµένες καταβολές δόσεων αυτού του καινούργιου 
δανείου που θέλετε να πάρετε την πρώτη πενταετία µέχρι το 2019 και  µετά είναι αυξηµένες , όχι πως 
είναι µειωµένο και το επιτόκιο που φτιάνει από 4 έως και 8% ,αυτό είναι ένα σούπερ τοκογλυφικό 
επιτόκιο , το κράτος- δηλαδή το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων , δανείζει το κράτος    -δηλαδή τον 
∆ήµο  και ο ένας εκµεταλλεύεται τον άλλο µε σκοπό το κέρδος   όταν  ταυτοχρόνως οι τράπεζες 
παίρνουν άτοκα δάνεια και αναχρηµατοδοτήσεις και οι µεγάλες επιχειρήσεις παίρνουν δάνεια µε 
µηδενικά επιτόκια.  
Εµείς λέµε ότι  η αναχρηµατοδότηση αυτή θα έχει σαν αποτέλεσµα την επιβάρυνση  της οικονοµικής 
κατάστασης του ∆ήµου πάνω από µισό εκατοµµύριο .  Είναι λοιπόν ένα λογιστικό τέχνασµα που ότι 
και να κάνετε δεν µπορεί να καλυφθεί και είναι πραγµατικά εις βάρος του κόσµου που θα πληρώσει. 
Τώρα όσον αφορά τα δάνεια των προηγούµενων ∆ήµων και επειδή στην θητεία σας πήρατε το δάνειο 
αυτό των τριών εκατοµµυρίων εκατόν τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ που µέχρι να αποπληρωθεί θα φτάσει 
τα τεσσεράµισι εκατοµµύρια και εφόσον αυτά τα χρήµατα πήγαν για έργα γιατί θα πρέπει να τα 
πληρώσει ο λαός της Κεφαλλονιάς στο οποίο συνηγορήσατε και σεις , αντί να χρηµατοδοτοδοτηθούν 
από το κράτος  . Άρα  όλες αυτές οι διαδικασίες είναι απλώς για να δώσετε ανάσα στην πραγµατικά 
δεινή οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται ο ∆ήµος παρόλη την ληστρική φορολόγηση του λαού 
εφόσον δεν του έµεινε τίποτε άλλο για να σας δώσει και γιαυτό έχετε  και ένα σωρό  ανείσπρακτα από 
τα ανταποδοτικά τέλη , από µικρούς οφειλέτες της ∆ΕΥΑΚ κλπ .   αναγκαστικά καταφεύγετε σε τέτοια 
τεχνάσµατα δανεισµού για να µπορέσετε να την βγάλετε τα επόµενα τρία –τέσσερα χρόνια . 
 Εµείς λοιπόν κλείνοντας λέµε ότι  καταψηφίζουµε το θέµα και θα το πολεµήσουµε. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος  - Κουρκουµέλης Ηλίας και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.        
και αφού έλαβε υπόψη : 

3) το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
4) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 

 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει ως έχει το Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας, για την αναχρηµατοδότηση 
των δανείων του ∆ήµου µας από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων καθώς υπάρχει 
διαπιστωµένη απροθυµία της αγοράς να µας δανείσουν µε ευνοϊκότερους όρους.  
Το εν λόγω Πρόγραµµα, συνοδευόµενο από την έκθεση εκτίµησης των Ορκωτών Λογιστών η οποία 
αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του ∆ήµου και την οικονοµική του κατάσταση όπως έχει 
διαµορφωθεί, αποστέλλεται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  294  / 2016 
                                                                                                                               Α∆Α: 6ΥΨΑΩΕ5-9ΗΑ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  

εισηγούµενη το 8ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»  ανέφερε 

στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
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Σύµφωνα µε την 323/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 

προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού  για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆.Ε Παλικής 
,η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω 

προµήθειας και αναλυτικά:  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 

Ενότητας Παλικής 
προϋπολογισµού 59.331,52 € (Πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός 

ευρώ και πενήντα δύο λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

3. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη 
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
 
8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
138/Α/16-06-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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14. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

15. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-
2016). 

16. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων.  

17. Την µε ........................................... απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
..........................  

Την µε ................ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
περί ορισµού µελών Επιτροπής Ενστάσεων ............................................................... 

18.  Την υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ.’αρίθµ. 48165/30-9-2009 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1690/17-8-2009) και µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 
Υπουργική Απόφ. (ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 

 
19. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 

 
20. Τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών για τη ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
 
21. Την 323/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον 
καθορισµό τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  προϋπολογισµού 59.331,52 € (Πενήντα 
οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο 
λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. και θα βαρύνει τον Κωδικό 
Αριθµό Εξόδου ΚΑ. 35.7135.08  «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Παλικής » του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικονοµικού έτους  2016.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , την ................................. 2016 και ώρα ........................π.µ. στο 
κτήριο της .........................., επί της οδού ....................., Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο 
.............................................επί της οδού ....................., Τ.Κ. 28100 το αργότερο 
µέχρι την ..................  ............... Νοεµβρίου 2016 και ώρα 1............. Προσφορά 
που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη 
και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί  ή να αποστείλουν τις έγγραφες 
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προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την .............................. και ώρα 
................ 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  
επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη ως και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ................ 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS 

III)  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 

CPV 37535200-9 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
59.331,52 µε ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS 
III)  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

EL 623 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί 

προµηθειών, Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)  

ΦΠΑ 24% 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ............./2016 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

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

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί 
αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο 
..........................................................., οδός ........................, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, 
το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού δηλαδή την ...............   ...... Νοµεβρίου 2016 και ώρα 15:00 µ.µ.. 
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να 
αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της.  
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη 
ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την ..................   .......... Νοεµβρίου 2016 
και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς 
να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  

2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με 

οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.  

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με οποιονδήποτε τρόπο 

πριν από την ανωτέρω προθεσμία  , δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προ της εκπνοής της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις ....................... Νοεμβρίου 2016 

και ώρα ....................... 



 

[1226] 
 

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, , κηρύσσεται από τον 

πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και 

μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 

λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού 

οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.  

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

να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

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

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

 
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
 

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

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

 
 

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

αναφερόµενα κατωτέρω : 
 
 
 

Α.  Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :   

1.  αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο 
συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (120 ηµέρες)   

2.  δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.   

3.  δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 
αληθή και ακριβή   

4.        δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους 
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
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κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 73 
του Ν.4412 / 2016, ήτοι :  

 
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος.  

• ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της 
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα  

• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε 
µε το ν. 2803/2000.  

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης   πλαίσιο 
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση 
της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήµατος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008.  

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση 
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της , καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν.4198/2013.  

 
5.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 

τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε 
πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου.   

6.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν 
βρεθεί σε καµία από τις λοιπές αναφερόµενες καταστάσεις της παρ. 4 
του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας οικονοµικός φορέας 
µπορεί να αποκλεισθεί από µια δηµόσια σύµβαση.   

7.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους 
τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και 
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επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 
8.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 
Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το 
αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), 
προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο 
Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά  συνεταιρισµούς).  
  

9.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν 
σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς βάσει Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµόδιου για θέµατα 
καταπολέµησης διαφθοράς, καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. Εάν η ποινή του 
αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 
λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το 
χρονικό αυτό διάστηµα.   

10.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ο 
συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).   

11.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους 
ιδιότητα.   

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

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

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

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

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

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή 
ΕΕ) :  

α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού 
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και 
του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

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

4. Για φυσικά πρόσωπα:  
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και 
τις µεταβολές του.    
Ε.  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία.   
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► ∆ιευκρίνιση : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός 
του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφουν :  

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ και ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων 

επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 

75 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα υπό προμήθεια είδη, οι ενδιαφερόμενοι 

συμμετέχοντες στον Συνοπτικό Διαγωνισμό να αποδείξουν  την επαγγελματική τους 

ικανότητα στην καθοδήγηση και εποπτεία της ορθής τοποθέτησης των υπο προμήθεια 

ειδών στο φυσικό τους χώρο (τόπος εγκατάστασης), καταθέτοντας μαζί με τα 

προαναφερόμενα Δικαιολογητικά συμμετοχής  την βεβαίωση καλής εκτέλεσης (οριστικής 

παραλαβής) δύο τουλάχιστον (2) παιδικών χαρών που έχουν επιμεληθεί σε εκτέλεση 

σύμβασης με ΟΤΑ (τρίτων ή ακόμη και του ιδίου που θα συνάψει την παρούσα 

σύμβαση).  

Οι απαιτούµενες Βεβαιώσεις Καλή εκτέλεσης δεν αφορούν την τεκµηρίωση των 
τεχνικών προδιαγραφών κατά το άρθρο 54 του Ν. 4412/2016, αλλά προσκοµίζονται  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και συνεπώς  εµπίπτουν 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 
του Ν. 4412/2016.  

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου 

κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

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

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας 
σύµβασης προµηθειών, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, 
όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις 
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν 
επιµέλους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή οµάδα ειδών επί των τιµών 
µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, 
υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, προϋπολογισµός, όµοιος µε τον 
προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως 
οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 

 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών επί 
του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούση),  για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα 
αναλάβει τελικά να προµηθεύσει και να καθοδηγήσει –εποπτεύσει την τοποθέτηση 
του συνόλου των ειδών της παρούσας προµήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά 
του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του 
Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της 
οριστικής  παράδοσης και τοποθέτησης των προς προµήθεια ειδών και την 
παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην 
παρούσα µελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης.  
Στην προσφορά ενσωµατώνεται η εργασία υπεύθυνου τεχνικού για την καθοδήγησης 
της τοποθέτησης των οργάνων και του εξοπλισµού στην τελική τους θέση, επί των 
υποβάσεων έδρασης που έχει προετοιµάσει συνεργείο του ∆ήµου, µε βάση τις 
ισχύουσες προδιαγραφές.  
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3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται 
εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και 
παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή 
ανά µονάδα κάθε είδους της προµήθειας χωρίς ωστόσο οι επιµέρους τιµές των ειδών 
ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία 
γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού 
εκτιµώµενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ. 
 
6)  Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού 
µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών 
µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα 
στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι 
ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του 
ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 
120 ηµερών που υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος 
της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, 
για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον 
αυτό χρονικό διάστηµα.  
 
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες).  Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

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

"Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική Προσφορά".  
• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  
• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

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

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

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

α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών 
δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτών, 
 γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  

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

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως του 
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται 
από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 
 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 

κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση 

ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 



 

[1236] 
 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να 

έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

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

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή 

υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.  

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα 

Διακήρυξη 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του 

άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων.  

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, 

προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα 

έγγραφα της σύμβασης . 

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται 

στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως 

ορίζεται είναι μικρότερη των 120 ημερών. 

ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η 
αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) 
ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 
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αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
103 του Ν. 4412/2016:  
 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

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

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

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

 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, 
τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

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

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης σύμφωνα με το άριρο 13 παρακάτω.  

 
 
 

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

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες  µόνον, 
καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση 
για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  



 

[1239] 
 

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

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις 
κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 
80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

1.Πέραν των δικαιολογητικων συμμετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 

4, η αναθέτουσα αρχή μετά την αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του 

άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 

74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 

77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  
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5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 

στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 

5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .  

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών 

μεταβολών. 

8. Για τη Σύμβαση της παρούσας Διακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για ολόκληρη την 

ποσότητα των ειδών του και όχι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Αρμόδιο όργανο για την 

κατακύρωση της σύμβασης κατόπιν των απαιτούμενων ενεργειών του αρμόδιου 

γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών) είναι η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύμβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό 

Διαγωνισμό με εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί 

Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει 

άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόμου.  Ομοίως δεν έχουν εφαρμογή τα 

προβλεπόμενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 

10. Η Οικονομική Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 

σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

11.Δεν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε 

άλλο νομοθέτημα για δημόσιες συμβάσεις μικρότερης αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 

ούτε προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να παράξει έννομα 

αποτελέσμα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης πρέπει να 

συντρέχει μόνον η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση 

της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση 

καθώς και η προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του 

προσφέροντες.  
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12. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

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

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 
• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους.  
• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  
• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα των ειδών για τις οποίες ο µειοδότης 

κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
• Tον τρόπο παραλαβής.  
• Tον τρόπο πληρωµής.  
• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 
• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και 

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

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστηµα εξήντα (60) 
ηµερών. Στο διάστηµα αυτό ισχύος συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος που υποχρεούται ο 
ανάδοχος να παραδόσει και να εποπτεύσει την τοποθέτηση του εξοπλισµού καθώς 
και η προθεσµία σύνταξης από την Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  

β) οι όροι της σύμβασης και  

γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση 

αυτή ρητώς επισημαίνεται στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του 

ίδιου Νόμου.  

3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι 

εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 

4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής 

προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης 
αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε τις εκάστοτε 
οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε 
περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.  
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β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν. 

 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

7. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του 

Δήμου Κεφαλλονιάς μέτα την παράδοση και εποπτεία της ορθής τοποθέτησης των ειδών 

στο φυσικό τους χώρος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.  

8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 

και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Για την παρούσα σύμβαση 

προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση.  

β) Με πρακτική δοκιμασία παρουσία του υπεύθυνου Μηχανικού του Δήμου που 

συνέταξε την Τεχνική Έκθεση για λογαριασμό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

9. Καθώς η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο 

πρακτικής δοκιμασίας, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα του πρακτικού ελέγχου.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης,  

γ) να απορρίψει το υλικό. 

 Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

10. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και 

διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι 

για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη 

σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του 

υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον 

κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 

επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την 

επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό 

έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για 

άλλους περαιτέρω ελέγχους.  

11. Για την παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν 

από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η 

συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
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12. Το πρωτόκολλα που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.  

13. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται 

να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης και ορθής 

τοποθέτησης των ειδών.  

14. Καθώς  η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία που 

διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή και την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ο 

συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία της λήξης του συμβατικού 

χρόνου εντός του οποίου ο ανάδοχος οφείλει να παραδόσει και να επιβλέψει την ορθή 

τοποθέτηση των υλικών.  

15. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο χρόνο ήτοι εντός 10 

μερών από ολοκλήρωση της παράδοσης και ορθής τοποθέτησης του εξοπλισμού, θεωρείται 

ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση 

μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Από τις δυνατότητες πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται 

για το σύνολο των ειδών μετά την ορθή τοποθέτησή τους, η εξόφληση του αναδόχου θα 

γίνει με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών.  

 
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια 

σύμβαση είναι τα εξής: 

 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο 

γωνμοδοτικό όργανο (στο πρωτόκολλο πρέπει να επισυνάπτεται και η βεβαίωση του 

υπευθύνου τεχνικού του αναδόχου ότι τα όργανα έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με 

την καθοδήγησή του όπως όριζουν τα πρότυπα ασφαλείας (παρ. 6 του άρθρου 200 

του Ν. 4412/2016) 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου 
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γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».  

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».  

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

 
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί 
του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% 
υπέρ Ο.Γ.Α.  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,  
 
γ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι 
όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. 

δ) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 93 και του 

άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογητικών του 

άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 

και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 

75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
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ε) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 

τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

στ) Αν από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 

77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 

104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

ζ) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

η) Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

θ)Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 

 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύµβαση όταν:  

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

 
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 
ή σύµβαση, επιβάλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης.  
 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το 
σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 
74 του Ν.4412/16.  
 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

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

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
της σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

 
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας επιτροπής, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 

4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβασης μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

τιμή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περι. Β της παρ. 1 του 

άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  

στ) για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να 

αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για 

ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης.  

5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας 

σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 

τροποποίηση ή μη των όρων της. 
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6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την ματαίωση απαιτείται ειδική 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν 
απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες συµµετοχής σε συνοπτικό 
διαγωνισµό.  Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν 
προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής. 
 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 

2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

παράδοσης, ορίζεται για διάστημα εξήντα (60) ημερών πλέον του συμβατικού χρόνου 

οριστικής παράδοσης των ειδών. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο 

τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης.  Η συνολική προβλεπόμενη ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να 

υπολείπεται των τεσσάρων(4) μηνών ή 120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 

δημόσιας σύμβασης. 

3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 

προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 

φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό 

της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
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ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την  

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

 ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  

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

 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω 

των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 

η προθεσμία άσκησης της είναι μέχρι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης 

κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 
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ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν 
από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, 
τελών κ.λπ. 
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να 
εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.  
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής 
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα των υπό προµήθεια ειδών 
5. Ο ∆ήµος θα παραδώσει στον υπεύθυνο τεχνικό του αναδόχου που θα καθοδηγεί 
και θα εποπτεύει την ορθή τοποθέτηση των οργάνων, σχέδια (κατόψεις του χώρου 
της παιδικής χαράς), στα οποία θα αποτυπώνονται οι διαθέσιµοι χώροι, οι 
περιφράξεις τους, η διάταξη των οργάνων και του εξοπλισµού καθώς και οι 
απαιτούµενες ζώνες ασφαλείας αυτών και οι ζώνες όδευσης πλάτους 1,5 µ. Για τους 
προαύλειους χώρους των σχολείων η επιλογή του χώρου θα γίνει από τον υπεύθυνο 
Μηχανικό του ∆ήµου σε συνεργασία µε το Συνεργείο και τον υπεύθυνο τεχνικό του 
αναδόχου καθώς και τον Προϊστάµενο κάθε σχολικής µονάδας. Η διάταξη των 
οργάνων µπορεί να τροποποιηθεί για βέλτιστη τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης 
του υπεύθυνου τεχνικού του αναδόχου και του αρµόδιου µηχανικού του ∆ήµου, 
εφόσον κριθεί ότι εξυπηρετείται έτσι καλύτερα η λειτουργία της παιδικής χαράς (η του 
προαύλειο χώρου νηπιαγωγείου) και πάντα εντός των πλαισίων της νοµοθεσίας. 
 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση των παραπάνω όρων σχεδίου ∆ιακήρυξης για την διενέργεια  
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»  
και  προτείνει ο  ∆ιαγωνισµός να διεξαχθεί τις 30  Νοεµβρίου ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10: 00 το πρωί.  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος –  
Κωνσταντάκης Άγγελος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας .           
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                               
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   323 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την  ΠΑΛ 1/ 24-10-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης  . 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης για την διενέργεια  συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»  
συνολικού προϋπολογισµού  59.331,52 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 

2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού  60.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α   
35.7135.08 και τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής» 
3.Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµών  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «ΚΕΦΑΛΟΣ»  τις  30 Νοεµβρίου ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10: 00 το πρωί . 

4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία   (1) ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα 
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ) και µία εβδοµαδιαία τοπική  εφηµερίδα (ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ). 
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, η παρούσα  διακήρυξη θα αναρτηθεί : 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος, µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 
 
                                                                                                                          Α∆Α: Ψ4Κ∆ΩΕ5-ΙΟΓ 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  295 / 2016 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού -Πρόννων» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  

εισηγούµενη το 9ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού -Πρόννων»  

ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

Σύµφωνα µε την 324/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 
προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού  για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆.Ε  Ελειού 
Πρόννων  ,η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν 

λόγω προµήθειας και αναλυτικά:  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
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ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ελειού  Πρόννων 
προϋπολογισµού 33.312,60 € (Τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια δώδεκα ευρώ και 

εξήντα λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

3. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη 
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
 
8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
138/Α/16-06-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

14. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

15. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-
2016). 
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16. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων.  

17. Την µε ........................................... απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
..........................  

Την µε ................ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
περί ορισµού µελών Επιτροπής Ενστάσεων ............................................................... 

18.  Την υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ.’αρίθµ. 48165/30-9-2009 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1690/17-8-2009) και µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 
Υπουργική Απόφ. (ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 

 
19. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 

 
20. Τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων. 
 
21. Την 324/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον 
καθορισµό τρόπου διενέργειας της προµήθειας µέσω συνοπτικού διαγωνισµού. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  προϋπολογισµού 33.212,60 € 
((Τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτών), 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθµό Εξόδου 
ΚΑ. 35.7135.17    «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. Ελειού Πρόννων » 
του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικονοµικού έτους  2016.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , την ................................. 2016 και ώρα ........................π.µ. στο 
κτήριο της .........................., επί της οδού ....................., Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο 
.............................................επί της οδού ....................., Τ.Κ. 28100 το αργότερο 
µέχρι την ..................  ............... Νοεµβρίου 2016 και ώρα 1............. Προσφορά 
που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη 
και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί  ή να αποστείλουν τις έγγραφες 
προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την .............................. και ώρα 
................ 
Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  
επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη ως και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ................ 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS 

III)  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ 
ΠΡΟΝΝΩΝ- ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

EL 623 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 

CPV 37535200-9 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
59.331,52 µε ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS 
III)  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ 
ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

EL 623 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί 

προµηθειών, Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)  

ΦΠΑ 24% 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ............./2016 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

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

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί 
αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο 
..........................................................., οδός ........................, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, 
το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού δηλαδή την ...............   ...... Νοµεβρίου 2016 και ώρα 15:00 µ.µ.. 
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να 
αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της.  
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη 
ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την ..................   .......... Νοεµβρίου 2016 
και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς 
να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  

2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με 

οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.  

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με οποιονδήποτε τρόπο 

πριν από την ανωτέρω προθεσμία  , δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προ της εκπνοής της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις ....................... Νοεμβρίου 2016 

και ώρα ....................... 
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4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, , κηρύσσεται από τον 

πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και 

μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 

λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού 

οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.  

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

να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

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

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

 
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
 

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

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

 
 

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

αναφερόµενα κατωτέρω : 
 
 
 

Α.  Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :   

1.  αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο 
συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (120 ηµέρες)   

2.  δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.   

3.  δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 
αληθή και ακριβή   

4.        δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους 
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
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κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 73 
του Ν.4412 / 2016, ήτοι :  

 
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος.  

• ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της 
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα  

• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε 
µε το ν. 2803/2000.  

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης   πλαίσιο 
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση 
της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήµατος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008.  

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση 
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της , καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν.4198/2013.  

 
5.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 

τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε 
πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου.   

6.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν 
βρεθεί σε καµία από τις λοιπές αναφερόµενες καταστάσεις της παρ. 4 
του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας οικονοµικός φορέας 
µπορεί να αποκλεισθεί από µια δηµόσια σύµβαση.   

7.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους 
τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και 
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επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 
8.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 
Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το 
αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), 
προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο 
Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά  συνεταιρισµούς).  
  

9.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν 
σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς βάσει Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµόδιου για θέµατα 
καταπολέµησης διαφθοράς, καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. Εάν η ποινή του 
αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 
λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το 
χρονικό αυτό διάστηµα.   

10.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ο 
συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).   

11.  δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους 
ιδιότητα.   

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

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

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

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

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

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή 
ΕΕ) :  

α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού 
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και 
του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

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

4. Για φυσικά πρόσωπα:  
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και 
τις µεταβολές του.    
Ε.  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία.   
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► ∆ιευκρίνιση : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός 
του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφουν :  

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ και ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων 

επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 

75 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα υπό προμήθεια είδη, οι ενδιαφερόμενοι 

συμμετέχοντες στον Συνοπτικό Διαγωνισμό να αποδείξουν  την επαγγελματική τους 

ικανότητα στην καθοδήγηση και εποπτεία της ορθής τοποθέτησης των υπο προμήθεια 

ειδών στο φυσικό τους χώρο (τόπος εγκατάστασης), καταθέτοντας μαζί με τα 

προαναφερόμενα Δικαιολογητικά συμμετοχής  την βεβαίωση καλής εκτέλεσης (οριστικής 

παραλαβής) δύο τουλάχιστον (2) παιδικών χαρών που έχουν επιμεληθεί σε εκτέλεση 

σύμβασης με ΟΤΑ (τρίτων ή ακόμη και του ιδίου που θα συνάψει την παρούσα 

σύμβαση).  

Οι απαιτούµενες Βεβαιώσεις Καλή εκτέλεσης δεν αφορούν την τεκµηρίωση των 
τεχνικών προδιαγραφών κατά το άρθρο 54 του Ν. 4412/2016, αλλά προσκοµίζονται  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και συνεπώς  εµπίπτουν 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 
του Ν. 4412/2016.  

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου 

κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας 
σύµβασης προµηθειών, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, 
όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις 
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν 
επιµέλους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή οµάδα ειδών επί των τιµών 
µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, 
υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, προϋπολογισµός, όµοιος µε τον 
προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως 
οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 

 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών επί 
του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούση),  για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα 
αναλάβει τελικά να προµηθεύσει και να καθοδηγήσει –εποπτεύσει την τοποθέτηση 
του συνόλου των ειδών της παρούσας προµήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά 
του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του 
Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της 
οριστικής  παράδοσης και τοποθέτησης των προς προµήθεια ειδών και την 
παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην 
παρούσα µελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης.  
Στην προσφορά ενσωµατώνεται η εργασία υπεύθυνου τεχνικού για την καθοδήγησης 
της τοποθέτησης των οργάνων και του εξοπλισµού στην τελική τους θέση, επί των 
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υποβάσεων έδρασης που έχει προετοιµάσει συνεργείο του ∆ήµου, µε βάση τις 
ισχύουσες προδιαγραφές.  
 
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται 
εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και 
παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή 
ανά µονάδα κάθε είδους της προµήθειας χωρίς ωστόσο οι επιµέρους τιµές των ειδών 
ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία 
γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού 
εκτιµώµενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ. 
 
6)  Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού 
µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών 
µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα 
στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι 
ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του 
ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 
120 ηµερών που υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος 
της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, 
για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον 
αυτό χρονικό διάστηµα.  
 
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες).  Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

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

"Τεχνικές  Προδιαγραφές" και "Οικονοµική Προσφορά".  
• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  
• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

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

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

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

α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών 
δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτών, 
 γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  

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

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως του 
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται 
από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 
 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 

κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση 

ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
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αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να 

έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

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

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή 

υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.  

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα 

Διακήρυξη 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του 

άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων.  

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, 

προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα 

έγγραφα της σύμβασης . 

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται 

στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως 

ορίζεται είναι μικρότερη των 120 ημερών. 

ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η 
αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) 
ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 
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αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
103 του Ν. 4412/2016:  
 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

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

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

Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως 
άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 



 

[1271] 
 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 
στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, 
τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

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

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρακάτω.  

 
 

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

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες  µόνον, 
καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση 
για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  
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2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί 
κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της 
σύµβασης 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις 
κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 
80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

1.Πέραν των δικαιολογητικων συμμετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 

4, η αναθέτουσα αρχή μετά την αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του 

άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 

74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 

77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  
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5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 

στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 

5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .  

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών 

μεταβολών. 

8. Για τη Σύμβαση της παρούσας Διακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για ολόκληρη την 

ποσότητα των ειδών του και όχι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Αρμόδιο όργανο για την 

κατακύρωση της σύμβασης κατόπιν των απαιτούμενων ενεργειών του αρμόδιου 

γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών) είναι η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύμβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό 

Διαγωνισμό με εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί 

Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει 

άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόμου.  Ομοίως δεν έχουν εφαρμογή τα 

προβλεπόμενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 

10. Η Οικονομική Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 

σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

11.Δεν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε 

άλλο νομοθέτημα για δημόσιες συμβάσεις μικρότερης αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 

ούτε προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να παράξει έννομα 

αποτελέσμα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης πρέπει να 

συντρέχει μόνον η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση 

της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση 

καθώς και η προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του 

προσφέροντες.  
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12. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

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

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 
• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους.  
• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  
• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα των ειδών για τις οποίες ο µειοδότης 

κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
• Tον τρόπο παραλαβής.  
• Tον τρόπο πληρωµής.  
• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 
• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και 

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

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστηµα εξήντα (60) 
ηµερών. Στο διάστηµα αυτό ισχύος συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος που υποχρεούται ο 
ανάδοχος να παραδόσει και να εποπτεύσει την τοποθέτηση του εξοπλισµού καθώς 
και η προθεσµία σύνταξης από την Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  

β) οι όροι της σύμβασης και  

γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση 

αυτή ρητώς επισημαίνεται στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του 

ίδιου Νόμου.  

3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι 

εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 

4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής 

προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης 
αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε τις εκάστοτε 
οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε 
περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.  
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β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν. 

 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

7. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του 

Δήμου Κεφαλλονιάς μέτα την παράδοση και εποπτεία της ορθής τοποθέτησης των ειδών 

στο φυσικό τους χώρος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.  

8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 

και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Για την παρούσα σύμβαση 

προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση.  

β) Με πρακτική δοκιμασία παρουσία του υπεύθυνου Μηχανικού του Δήμου που 

συνέταξε την Τεχνική Έκθεση για λογαριασμό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

9. Καθώς η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο 

πρακτικής δοκιμασίας, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα του πρακτικού ελέγχου.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης,  

γ) να απορρίψει το υλικό. 

 Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

10. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και 

διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι 

για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη 

σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του 

υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον 

κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 

επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την 

επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό 

έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για 

άλλους περαιτέρω ελέγχους.  

11. Για την παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν 

από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η 

συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  



 

[1277] 
 

12. Το πρωτόκολλα που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.  

13. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται 

να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης και ορθής 

τοποθέτησης των ειδών.  

14. Καθώς  η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία που 

διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή και την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ο 

συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία της λήξης του συμβατικού 

χρόνου εντός του οποίου ο ανάδοχος οφείλει να παραδόσει και να επιβλέψει την ορθή 

τοποθέτηση των υλικών.  

15. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο χρόνο ήτοι εντός 10 

μερών από ολοκλήρωση της παράδοσης και ορθής τοποθέτησης του εξοπλισμού, θεωρείται 

ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση 

μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Από τις δυνατότητες πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται 

για το σύνολο των ειδών μετά την ορθή τοποθέτησή τους, η εξόφληση του αναδόχου θα 

γίνει με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών.  

 
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια 

σύμβαση είναι τα εξής: 

 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο 

γωνμοδοτικό όργανο (στο πρωτόκολλο πρέπει να επισυνάπτεται και η βεβαίωση του 

υπευθύνου τεχνικού του αναδόχου ότι τα όργανα έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με 

την καθοδήγησή του όπως όριζουν τα πρότυπα ασφαλείας (παρ. 6 του άρθρου 200 

του Ν. 4412/2016) 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου 
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γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».  

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».  

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

 
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί 
του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% 
υπέρ Ο.Γ.Α.  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,  
 
γ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι 
όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. 

δ) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 93 και του 

άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογητικών του 

άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 

και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 

75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
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ε) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 

τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

στ) Αν από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 

77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 

104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

ζ) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

η) Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

θ)Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 

 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύµβαση όταν:  

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

 
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 
ή σύµβαση, επιβάλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης.  
 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το 
σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 
74 του Ν.4412/16.  
 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

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

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
της σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

 
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας επιτροπής, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 

4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβασης μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

τιμή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περι. Β της παρ. 1 του 

άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  

στ) για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να 

αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για 

ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης.  

5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας 

σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 

τροποποίηση ή μη των όρων της. 
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6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική 
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.  

 
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν 
απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες συµµετοχής σε συνοπτικό 
διαγωνισµό.  Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν 
προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής. 
 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 

2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

παράδοσης, ορίζεται για διάστημα εξήντα (60) ημερών πλέον του συμβατικού χρόνου 

οριστικής παράδοσης των ειδών. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο 

τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης.  Η συνολική προβλεπόμενη ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να 

υπολείπεται των τεσσάρων(4) μηνών ή 120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 

δημόσιας σύμβασης. 

3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 

προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 

φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό 

της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  
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αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την  

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

 ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  

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

 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω 

των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 

η προθεσμία άσκησης της είναι μέχρι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης 

κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
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παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν 
από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, 
τελών κ.λπ. 
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να 
εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.  
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής 
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα των υπό προµήθεια ειδών 
5. Ο ∆ήµος θα παραδώσει στον υπεύθυνο τεχνικό του αναδόχου που θα καθοδηγεί 
και θα εποπτεύει την ορθή τοποθέτηση των οργάνων, σχέδια (κατόψεις του χώρου 
της παιδικής χαράς), στα οποία θα αποτυπώνονται οι διαθέσιµοι χώροι, οι 
περιφράξεις τους, η διάταξη των οργάνων και του εξοπλισµού καθώς και οι 
απαιτούµενες ζώνες ασφαλείας αυτών και οι ζώνες όδευσης πλάτους 1,5 µ. Για τους 
προαύλειους χώρους των σχολείων η επιλογή του χώρου θα γίνει από τον υπεύθυνο 
Μηχανικό του ∆ήµου σε συνεργασία µε το Συνεργείο και τον υπεύθυνο τεχνικό του 
αναδόχου καθώς και τον Προϊστάµενο κάθε σχολικής µονάδας. Η διάταξη των 
οργάνων µπορεί να τροποποιηθεί για βέλτιστη τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης 
του υπεύθυνου τεχνικού του αναδόχου και του αρµόδιου µηχανικού του ∆ήµου, 
εφόσον κριθεί ότι εξυπηρετείται έτσι καλύτερα η λειτουργία της παιδικής χαράς (και 
πάντα εντός των πλαισίων της νοµοθεσίας. 
 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση των παραπάνω όρων σχεδίου ∆ιακήρυξης για την διενέργεια  
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού -
Πρόννων»  και  προτείνει ο  ∆ιαγωνισµός να διεξαχθεί τις 30  Νοεµβρίου ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 12: 
00 το µεσηµέρι.  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος –  
Κωνσταντάκης Άγγελος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας .           
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   324 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την  ΕΛΕΙ 1/ 24-10-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης  . 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης για την διενέργεια  συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού –Πρόννων »  
συνολικού προϋπολογισµού  33.312,60 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 

2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού  35.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α   
35.7135.07 και τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού- Πρόννων» 
3.Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµών  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «ΚΕΦΑΛΟΣ»  τις  30 Νοεµβρίου ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 12: 00 το µεσηµέρι . 

4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία   (1) ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα 
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ) και µία εβδοµαδιαία τοπική  εφηµερίδα (ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ). 
Επί πλέον των παραπάνω δηµοσιεύσεων, η παρούσα  διακήρυξη θα αναρτηθεί : 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος, µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/09). 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                  
     Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


