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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  39ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27η  ∆εκεµβρίου   2018 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  27 η  ∆εκεµβρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα  
12:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   35618/21-12-2018   
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                     Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                
3.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                           
4.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                       
5. Kωνσταντάκης Άγγελος   
6. Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7. Παπαδάτος Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ   από την 376 έως και την 385/2018) 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ενηµέρωσε για την απουσία του   λόγω εργασίας και θεωρείται 
δικαιολογηµένα ΑΠΩΝ)                                                                                       

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    371  / 2018                                                            Α∆Α: Ψ2ΚΒΩΕ5-Β5∆ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   
θεµάτων    που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία κηρύσσοντας την συνεδρίαση  θέτει υπόψη των Μελών της 
Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία 
το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση 
εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση του      παρακάτω 
θέµατος       εκτός ηµερήσιας διάταξης : 
Έγκριση της 909/20-12-2018 απόφασης ∆ηµάρχου (Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών 
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόµενα (καταιγίδες) την 17η και 18η του µηνός ∆εκεµβρίου 2018  ) 
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      το θέµα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και να εισαχθεί     προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος –Μιχαλάτος Θεόφιλος  
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  έξι (6) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   το παρακάτω θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και λήψη απόφασης .   
Έγκριση της 909/20-12-2018 απόφασης ∆ηµάρχου (Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για 
την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) την 17η και 18η του µηνός ∆εκεµβρίου 2018  ) 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  372 / 2018                                                                    Α∆Α: 7ΖΩΘΩΕ5-Ο∆Γ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 909/20-12-2018 απόφασης ∆ηµάρχου (Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) την 17η και 18η 
του µηνός ∆εκεµβρίου 2018  ) 
                                                                          
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην υπάλληλο  της ∆/νσης  
Πολιτικής Προστασίας κ. Κυριακή  Παπαθεοδωράτου  η οποία εισηγούµενη    το  1o θέµα εκτός    ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση της 
909/20-12-2018 απόφασης ∆ηµάρχου (Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) την 17η και 18η του µηνός ∆εκεµβρίου 2018  ).» (όπως 
εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την 371/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ψ2ΚΒΩΕ5-Β5∆) 
θέτει καταρχήν υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 35839/24-12-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας κ. Χαράλαµπου Τουµάση  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Αργοστόλι,  24-12-2018 
 
Αριθ. Πρωτ.: 35839 
 
Ειδ. Πρωτ.: 1005 

 

  
ΠΡΟΣ: 

 Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

  
 ΚΟΙΝ.: 

Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Email: 

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28100 
Σ.Βασιλάτου 
2671362612 
2671362660 
matoula_basila@yahoo.gr 

 1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) την 17η και 18η του µηνός ∆εκεµβρίου 2018   
 

ΣΧΕΤ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 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. 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 
4. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  
5. To αριθ. πρωτ. 282888/17-12-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-

∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ.3779/17-12-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορά 
το Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

6. Το γεγονός ότι λόγω της ισχυρής καταιγίδας που εκδηλώθηκε την 17-12-2018 και 18-12-2018 στο νησί µας, πολλές θέσεις στο 
δηµοτικό οδικό δίκτυο (αστικό και αγροτικό) κατακλύστηκαν από φερτά υλικά και δηµιουργήθηκαν µεγάλες αυλακώσεις στο 
κατάστρωµα των οδών µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος για την οµαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και ειδικότερα στις 
Τοπικές Κοινότητες Γριζάτων και Πυργίου της ∆.Ε. Σάµης  και της ∆.Κ. Οµαλών. 

7. Το αριθ. πρωτ. 35446/20-12-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την συνδροµή της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας µε την µίσθωση  Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων λόγω του ότι τα ιδία µέσα του ∆ήµου δεν επαρκούν 
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της καταιγίδας.  

8. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί κατάρτισης µητρώου 
ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων  για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από 
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό  διάστηµα από 1/1/2018 ως 
31/12/2018 

9. Τις αριθ. πρωτ. 41358/28-12-2017, 41157/27-12-2017, 41173/27-12-2017 και 41477/28-12-2018 οικονοµικές προσφορές 
ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων.  

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου      
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   Σας ενηµερώνουµε ότι κατά το χρονικό διάστηµα 17-12-2018 έως και τις πρωινές ώρες της 18-12-2018, εκδηλώθηκαν στο νησί µας 
ισχυρές καταιγίδες µε συνέπεια πολλές θέσεις στο δηµοτικό οδικό δίκτυο (αστικό και αγροτικό) να κατακλυστούν από φερτά υλικά και να 
δηµιουργηθούν µεγάλες αυλακώσεις στο κατάστρωµα των οδών µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος για την οµαλή κυκλοφορία πεζών 
και οχηµάτων και ειδικότερα στις Τοπικές Κοινότητες Γριζάτων και Πυργίου της ∆.Ε. Σάµης  και της ∆.Κ. Οµαλών. 
       Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,  µε την αριθ. 35453/909/20-12-
2018 απόφαση ∆ηµάρχου η απ΄ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών µε µίσθωση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων σε τρεις (4) 
ανάδοχους και συγκεκριµένα: 
 

1. 1. Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα 
ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ µέχρι και 
100 HP 

h 35,00 17 
595,00 

2 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn 
µέχρι και 17tn 

h 40,00 12 
480,00 

    Σύνολο: 
1.075,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 
258,00 

  
  Συνολική ∆απάνη: 

1.333,00 

 
 

2. 2. Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ, Α.Φ.Μ. 044443306 ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα 
ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 10 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικό Εκσκαφέα ελαστικοφόρο µε ισχύ από 95 HP 
µέχρι και 150 HP 

h 45,00 42 
1.890,00 

2 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn 
µέχρι και 17tn 

h 40,00 21 
840,00 

    Σύνολο: 
2.680,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 
643,20 

  
  Συνολική ∆απάνη: 

3.323,20 

 
 
   3. Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ∆.ΤΖΑΚΗ Ο.Ε, Α.Φ.Μ. 998594992 ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΡΑΓΚΑΤΑ  
ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100 HP  

h 35,00 11 385,00 

2 10 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικό Εκσκαφέα ελαστικοφόρο µε ισχύ από 95 HP 
µέχρι και 150 HP 

h 45,00 15 675,00 

3 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn 
µέχρι και 17tn 

h 40,00 13,5 540,00 

    Σύνολο: 1.600,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 384,00 

  
  Συνολική ∆απάνη: 1.984,00 

 
 
4. Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑ ΠΑΝΑΓΗ, Α.Φ.Μ. 132432389 ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ 
ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα- Φορτωτή ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 

h 35,00 26 910,00 
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100 HP  

    Σύνολο: 910,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 218,40 

  
  Συνολική ∆απάνη: 1128,40 

 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, γίνεται από την ∆/νση Πολιτικής 

Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών, που 

προξένησαν στον ∆ήµο µας, τα έντονα καιρικά φαινόµενα που εκδηλώθηκαν από την 17 ∆εκεµβρίου 2018 όπως αναφέρονται στην αριθ. 
πρωτ.35453/909/20-12-2018 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.   

Οι δαπάνες θα καλυφθούν από το Κ.Α. 70.6262.12                                                                           
                                                                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
 
                                                                                                      Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  35453/20-12-2018 /909 απόφαση ∆ηµάρχου η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΑΠΟΦΑΣΗ      
CPV  45233141-9 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) την 17η και 18η του µηνός ∆εκεµβρίου 2018   
 
 
 
 
 
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
5. 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 
6. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  
7. To αριθ. πρωτ. 282888/17-12-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. 

Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ.3779/17-12-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορά το 
Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

8. Το γεγονός ότι λόγω της ισχυρής καταιγίδας που εκδηλώθηκε την 17-12-2018 και 18-12-2018 στο νησί µας, πολλές θέσεις στο 
δηµοτικό οδικό δίκτυο (αστικό και αγροτικό) κατακλύστηκαν από φερτά υλικά και δηµιουργήθηκαν µεγάλες αυλακώσεις στο 
κατάστρωµα των οδών µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος για την οµαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και ειδικότερα στις 
Τοπικές Κοινότητες Γριζάτων και Πυργίου της ∆.Ε. Σάµης  και της ∆.Κ. Οµαλών. 

9. Το αριθ. πρωτ. 35446/20-12-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την συνδροµή της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας µε την µίσθωση  Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων λόγω του ότι τα ιδία µέσα του ∆ήµου δεν επαρκούν 
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της καταιγίδας.  

10. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί κατάρτισης µητρώου 
ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων  για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από 
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό  διάστηµα από 1/1/2018 ως 
31/12/2018 

11. Τις αριθ. πρωτ. 41157/27-12-2017, 41173/27-12-2017 και 41477/28-12-2018 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών 
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων.  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
13. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 

Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΓΡΙΖΑΤΑ 
ΣΑΜΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα –Φορτωτή ελαστικοφόρο µε ισχύ µέχρι και 
100 HP 

h 35,00 17 595,00 
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2 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn 
µέχρι και 17tn 

h 40,00 12 480,00 

    Σύνολο: 1.075,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 258,00 

  
  Συνολική ∆απάνη: 1.333,00 

 
 

Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ, Α.Φ.Μ. 044443306 ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα 
ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 10 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικό Εκσκαφέα ελαστικοφόρο µε ισχύ από 95 HP 
µέχρι και 150 HP 

h 45,00 42 1890,00 

2 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn 
µέχρι και 17tn 

h 40,00 21 840,00 

    Σύνολο: 2.680,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 643,20 

  
  Συνολική ∆απάνη: 3.323,20 

 
 
   3. Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ∆.ΤΖΑΚΗ Ο.Ε, Α.Φ.Μ. 998594992 ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΡΑΓΚΑΤΑ  
ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100 HP  

h 35,00 11 385,00 

2 10 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικό Εκσκαφέα ελαστικοφόρο µε ισχύ από 95 HP 
µέχρι και 150 HP 

h 45,00 15 675,00 

3 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn 
µέχρι και 17tn 

h 40,00 13,5 540,00 

    Σύνολο: 1.600,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 384,00 

  
  Συνολική ∆απάνη: 1.984,00 

 
 
4. Στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ, ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑ ΠΑΝΑΓΗ, Α.Φ.Μ. 132432389 ∆.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ 
ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα- Φορτωτή ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 
100 HP  

h 35,00 26 910,00 

    Σύνολο: 910,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 218,40 

  
  Συνολική ∆απάνη: 1128,40 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6262.12 των εξόδων του προϋπολογισµού του έτους 2018.  
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                                                                                                                                                 
Αλέξανδρος Παρίσης                                
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
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Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της  παραπάνω απόφασης  του ∆ηµάρχου για απευθείας ανάθεση  µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) την 17η και 18η του µηνός 
∆εκεµβρίου 2018.   

                     Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος –Μιχαλάτος Θεόφιλος  
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 
 

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  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : 
ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
4)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018 

5) την   909/35453/20-12-2018  απόφαση  του ∆ηµάρχου .    
6) το µε αριθµ. πρωτ.   35839/24-12-2018  εισήγηση  του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   
Την εισήγηση της Προέδρου:  
    
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της   την  909/35453/20-12-2018  απόφαση     ∆ηµάρχου που εκδόθηκε       για την   Απευθείας ανάθεση για τη 
µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα 
(καταιγίδες) την 17η και 18η του µηνός ∆εκεµβρίου 2018.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  373 / 2018                                                                              Α∆Α: ΩΒΡ4ΩΕ5-86Χ 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5  
του άρθρου 219 του ν.4412/2016. 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη   το 2 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016.» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:   
 
Με την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκαν  στην Οικονοµική οι παρακάτω 
αρµοδιότητες : α) η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων του Προϋπολογισµού ΚΑΕ , εκτός από την εξειδίκευση του άρθρου 
140 «∆απάνες µετακίνησης –αποζηµιώσεις ,λοιπά έξοδα» του άρθρου 158 παρ. 3 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις ,συµµετοχή σε εκδηλώσεις 
που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος , τιµητικές διακρίσεις , τουριστική προβολή έκτακτες επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ του 
∆ήµου» και του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του Ν  3463/2006 
Β)  η αρµοδιότητα για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 219 του Ν 4412/2106. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέτει υπόψη της Επιτροπής τις µε αρίθ. πρωτ. 35407/20-12-2018 – 35565/21-12-2018 και 35685/21-
12-2018 εισηγήσεις  του Προϊσταµένου του Τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιου για την 
έγκριση των  Βεβαιώσεων  Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, οι   οποίες  αναλυτικά έχουν  ως εξής: 
 

                                     Αργοστόλι: 20.12.2018 

                             Aριθ.Πρωτ.:35407  

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο :26713 – 60155 
FAX:26710 - 22572 

 

 

 

 

 
  
 

 

              ΠΡΟΣ: Οικονοµική Επιτροπή 
 

 
             
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Bεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης» 
 Έχοντας υπόψη:  

α) την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 & 
 β) την αριθ. 189/2017 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, &  
γ)την αριθ. 357/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
παρακαλούµε όπως  προβείτε στην  Έγκριση των κάτωθι  αναφεροµένων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών: 
1η) Η υπ.  αριθµ.1233/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4932[ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 

245/2018 Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ∆. ΛΙΝΑΡ∆ΑΤΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

2) Η υπ.  αριθµ.1227/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & η υπ.  αριθµ.1235/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Οι  εν λόγω Βεβαιώσεις αφορούν την επισκευή των   µε αριθµό 

κυκλοφορίας ΚΗΙ 8923[ΜΙΚΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 239/2018 Τ.Π.Υ.   &  ΚΗΥ 5877 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΡΙΣΟΥ) και   την πληρωµή του 

υπ.  αριθ. 240/2018 Τ.Π.Υ.    της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΚΡΟΥΣΣΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

3) Η υπ.  αριθµ.1234/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4928[ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ –ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ] και   την πληρωµή του υπ.  

αριθ. 222/2018 Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 
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                                     Αργοστόλι: 21.12.2018 

                             Aριθ.Πρωτ.: 35565 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο :26713 – 60155 
FAX:26710 - 22572 

 

 

 

 

 
  
 

 

              ΠΡΟΣ: Οικονοµική Επιτροπή 
 

 
             
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Bεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης» 
 Έχοντας υπόψη:  

α) την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 & 
 β) την αριθ. 189/2017 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, &  
γ)την αριθ. 357/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
παρακαλούµε όπως  προβείτε στην  Έγκριση των κάτωθι  αναφεροµένων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών: 
1η) Η υπ.  αριθµ.1226/2018  & 1225/2018Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8903[ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ] &  και   

την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4912[ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΑΛΛΙΚΗΣ] και την πληρωµή του υπ.  αριθ. 586/2018  & 587/2018Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία 

«ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

2) Η υπ.  αριθµ.1241/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του ΜΕ 40991, ΜΕ40992, ΚΗΥ5886, ΚΗΙ4914, ΚΗΙ 4909   και   την πληρωµή των υπ.  αριθ. 

177,178,179,180,181,182,183,184,185,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019/2018 Τ.Π.Υ.   της επιχείρησης  µε την επωνυµία «Α.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» βάσει της 

αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

3) Η υπ.  αριθµ.1228/2018  & η υπ. αριθµ.1229/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ40989[ΕΣΚΑΦΕΑΣ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ ]  & την 

επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 34624 [ΕΣΚΑΦΕΑΣ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ ]  και   την πληρωµή των υπ.  αριθ. 1115,1114/2018 Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία 

«ΗΛΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

4) Η υπ.  αριθµ.1238/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του ΜΕ 34624 [ΕΣΚΑΦΕΑΣ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ ]  και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 532/2018 Τ.Π.Υ.   της 

επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

5) Η υπ.  αριθµ.1240/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή των 

ΚΗΥ5884,ΚΗΥ5881,ΜΕ40968,ΜΕ34633,ΜΕ93628,ΜΕ52315,ΚΗΙ8930,ΜΕ34619,ΚΗΙ8924,ΜΕ52315,ΚΗΥ5882,ΜΕ40968,ΚΗΙ4919,ΚΗΙ8931,ΚΗΙ4909,ΚΗΙ8927,ΜΕ52315,ΜΕ4096

8,ΚΗΗ6821,ΜΕ40968,ΜΕ40991, από τις 26/7/2018 εως 10/12/2018  και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 1007/2018 Τ.Π.Υ.   της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

6) Η υπ.  αριθµ.1211/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του ΚΗΗ6828 [ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ]  και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 45/2018 Τ.Π.Υ.   της 

επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΧΙΟΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

7) Η υπ.  αριθµ.1230/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Η υπ.  αριθµ.1239/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Η υπ.  αριθµ.1232/2018  

Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Η υπ.  αριθµ.1231/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Οι εν λόγω βεβαιώσεις αφορούν την επισκευή των µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8927[ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ] & 

ΚΗΙ 8949[ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ] &  ΜΕ 34633[ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ] & ΚΕΒ8778[ΦΟΡΤΗΓΟ Ε∆ΑΚΙ] και την πληρωµή των υπ. αριθµ. 1505,1502,1503,1504/2018 

Τ.Π.Υ.  αντιστοίχως, της επιχείρησης µε την επωνυµία  «Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. 

 
                                     Αργοστόλι: 21.12.2018 

                             Aριθ.Πρωτ.: 35565 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο :26713 – 60155 
FAX:26710 - 22572 

 

 

 

 

 
  
 

 

              ΠΡΟΣ: Οικονοµική Επιτροπή 
 

 
             
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Bεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης» 
 Έχοντας υπόψη:  
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α) την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 & 
 β) την αριθ. 189/2017 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, &  
γ)την αριθ. 357/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
παρακαλούµε όπως  προβείτε στην  Έγκριση των κάτωθι  αναφεροµένων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών: 
1η) Η υπ.  αριθµ.1226/2018  & 1225/2018Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8903[ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ] &  και   

την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4912[ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΑΛΛΙΚΗΣ] και την πληρωµή του υπ.  αριθ. 586/2018  & 587/2018Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία 

«ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

2) Η υπ.  αριθµ.1241/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του ΜΕ 40991, ΜΕ40992, ΚΗΥ5886, ΚΗΙ4914, ΚΗΙ 4909   και   την πληρωµή των υπ.  αριθ. 

177,178,179,180,181,182,183,184,185,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019/2018 Τ.Π.Υ.   της επιχείρησης  µε την επωνυµία «Α.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» βάσει της 

αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

3) Η υπ.  αριθµ.1228/2018  & η υπ. αριθµ.1229/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ40989[ΕΣΚΑΦΕΑΣ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ ]  & την 

επισκευή του   µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 34624 [ΕΣΚΑΦΕΑΣ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ ]  και   την πληρωµή των υπ.  αριθ. 1115,1114/2018 Τ.Π.Υ.  της επιχείρησης  µε την επωνυµία 

«ΗΛΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

4) Η υπ.  αριθµ.1238/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του ΜΕ 34624 [ΕΣΚΑΦΕΑΣ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ ]  και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 532/2018 Τ.Π.Υ.   της 

επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

5) Η υπ.  αριθµ.1240/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή των 

ΚΗΥ5884,ΚΗΥ5881,ΜΕ40968,ΜΕ34633,ΜΕ93628,ΜΕ52315,ΚΗΙ8930,ΜΕ34619,ΚΗΙ8924,ΜΕ52315,ΚΗΥ5882,ΜΕ40968,ΚΗΙ4919,ΚΗΙ8931,ΚΗΙ4909,ΚΗΙ8927,ΜΕ52315,ΜΕ4096

8,ΚΗΗ6821,ΜΕ40968,ΜΕ40991, από τις 26/7/2018 εως 10/12/2018  και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 1007/2018 Τ.Π.Υ.   της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

6) Η υπ.  αριθµ.1211/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού 

Εξοπλισµού Συνεργείων). Η εν λόγω Βεβαίωση αφορά την επισκευή του ΚΗΗ6828 [ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ]  και   την πληρωµή του υπ.  αριθ. 45/2018 Τ.Π.Υ.   της 

επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΧΙΟΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. , 

7) Η υπ.  αριθµ.1230/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Η υπ.  αριθµ.1239/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Η υπ.  αριθµ.1232/2018  

Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Η υπ.  αριθµ.1231/2018  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων). Οι εν λόγω βεβαιώσεις αφορούν την επισκευή των µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8927[ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ] & 

ΚΗΙ 8949[ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ] &  ΜΕ 34633[ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ] & ΚΕΒ8778[ΦΟΡΤΗΓΟ Ε∆ΑΚΙ] και την πληρωµή των υπ. αριθµ. 1505,1502,1503,1504/2018 

Τ.Π.Υ.  αντιστοίχως, της επιχείρησης µε την επωνυµία  «Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ» βάσει της αριθ. 121/2018 Απόφασης ∆.Σ. 

 

                                     Αργοστόλι: 21.12.2018 

                             Aριθ.Πρωτ.: 35685 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο :26713 – 60155 
FAX:26710 - 22572 

 

 

 

 

 
  
 

 

              ΠΡΟΣ: Οικονοµική Επιτροπή 
 

 
             
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Bεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης» 
 Έχοντας υπόψη:  

α) την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 & 

 β) την αριθ. 189/2017 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, &  

γ)την αριθ. 357/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

παρακαλούµε όπως  προβείτε στην  Έγκριση των κάτωθι  αναφεροµένων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών: 

 

1η) Η από 15/10/2018 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Η  εν λόγω Βεβαίωση αφορά την 3η  και τελική πληρωµή της υπ. 

αριθµ.21213/2018 Σύµβασης και την πληρωµή του υπ. αριθµ.374/20-12-2018 Τ.Π.Υ.  της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝ. ΓΙΑΓΙΑΣ» 

Συνηµµένα:  α)Η  ανωτέρω αναφερόµενη βεβαίωση 

                        Για την Οικονοµική Υπηρεσία, 
                     Ο Υπάλληλος 
                    ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  δηλώνει  ΠΑΡΩΝ. 
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                    Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία-Κωνσταντάκης Άγγελος-Κουρκουµέλης Ηλίας        Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  
Ανουσάκης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη της :  

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016  

- την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων). 

Την µε αριθ. πρωτ.  µε αρίθ. πρωτ. 35407/20-12-2018 – 35565/21-12-2018 και 35685/21-12-2018  εισηγήσεις  της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 

                                                          ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Εγκρίνει  στο σύνολό τους  τις µε αρίθ. πρωτ. 35407/20-12-2018 – 35565/21-12-2018 και 35685/21-12-2018  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών  όπως 
αναλυτικά αναγράφονται παραπάνω. 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   374 / 2018                                                                           Α∆Α: 6ΣΨΨΩΕ5-5ΗΝ 

 

 ΘΕΜΑ : Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης 
οικ. έτους 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την   συνεδρίαση, εισηγούµενη   το 3 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2019 
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»    έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου και     το συνηµµένο σχέδιο του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2019   που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης ,το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

Έχοντας υπόψη: 

• Την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών περί Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για 
την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆.) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από 
το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013. 

• Την Εγκύκλιο 5 του Υπ. Εσωτερικών σχετικά µε την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθµ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 
Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων 
για την παρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από 
το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013. 

• Την ΚΥΑ 41273 των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την 
παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το 
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.".  

• Την ΚΥΑ 30040 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) των Υπ. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών περί «Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για 
την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από 
το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013)." 

• Την αριθµ. 34574/05-07-2018(ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) Κ.Υ.Α. µε θέµα «Καθορισµός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισµού 
οικονοµικών αποτελεσµάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών τους προσώπων που 
αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA - θέµατα λειτουργίας 
του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA.» 

• Το αριθµ. πρωτ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί πινάκων στοχοθεσίας οικονοµικών 
αποτελεσµάτων έτους 2019 και παροχής διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆. 

• Την αριθ. 359/11-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί έγκρισης του Σχεδίου 
Προϋπολογισµού Έτους 2019. 

• Την αριθµ. πρωτ. 1222/14-12-2018 έγγραφη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του Σχεδίου 
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που 
δόθηκαν µε την υπ΄ αριθµ. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ και το σχέδιο προϋπολογισµού µας είναι ισοσκελισµένο,  

 

παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης έτους 2019 που διαµορφώνεται ως φαίνεται στο κάτωθι συνηµµένο αρχείο.  

Αργοστόλι 20/12/2018 

Ο συντάξας                                                                                                             Ο ∆ιευθυντής Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                                             
Παυλάτος Γεράσιµος 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2019 Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο

Τιµή = 0 => 

Ταύτιση 

Στοχοθεσίας 

και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραµµή 1 Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό Τακτικό Προϋ̟ολογισµό

(06)_Έσοδα α̟ό ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες(+) (1211) _Έκτακτες 

ε̟ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών α̟ό εθνικούς ̟όρους (µέσω του 

τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού)(+) (1214) _Ε̟ιχορηγήσεις για ̟υρο̟ροστασία ̟ου 

̟ροορίζονται για λειτουργικές δα̟άνες(+) (131) _Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό θεσµοθετηµένους 

̟όρους για ε̟ενδυτικές δα̟άνες(+) (1325) _Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό εθνικούς ̟όρους για 

κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 

συµ̟εριλαµβανοµένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και 

έργα: Χρηµατοδοτήσεις α̟ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού)(+) 

(1215) _Έσοδο α̟ό ε̟ιχορήγηση για ̟ληρωµή ληξι̟ρόθεσµων

6.740.518 507.052 507.052 507.052 1.521.157 680.052,28 514.002 680.452 3.395.664 507.052 507.052 577.002 4.986.771 619.857 619.857 514.032 6.740.518 0

Γραµµή 2 Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό Π∆Ε και α̟ό Προγράµµατα Ε.Ε.

(1212)_Ε̟ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών:  Α̟ό 

συγχρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Ε̟ιχορηγήσεις για την 

κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών: Α̟ό εθνικούς ̟όρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του 

Π.∆.Ε.)(+) (1321) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα:  Χρηµατοδοτήσεις α̟ό 

Περιφερειακά ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα(+) (1322) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για 

ε̟ενδύσεις και έργα:  Χρηµατοδοτήσεις α̟ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού 

τµήµατος του Π.∆.Ε.)(+) (1328) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα: 

Χρηµατοδοτήσεις α̟ό το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός 

Περιφερειακών Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων (-) (8262) _Ε̟ιστροφή χρηµάτων λόγω 

ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε(+) (1217) _Ε̟ιχορηγήσεις για την κάλυψη 

λειτουργικών δα̟ανών: Α̟ό ̟ρογράµµατα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για 

ε̟ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α̟ό Ε.Ε. (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) 

_Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α̟ό ∆ιεθνείς 

οργανισµούς (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)

7.333.418 0 0 719.927 719.927 0 500.000 608.580 1.828.507 870.000 525.000 1.728.294 4.951.801 433.992 469.080 1.478.545 7.333.418 0

Γραµµή 3.α Ίδια Έσοδα  

(01)_Πρόσοδοι α̟ό ακίνητη ̟εριουσία(+) (02) _Έσοδα α̟ό κινητή ̟εριουσία(+) (03) 

_Έσοδα α̟ό αντα̟οδοτικά τέλη και δικαιώµατα(+) (04) _Έσοδα α̟ό λοι̟ά τέλη 

δικαιώµατα και ̟αροχή υ̟ηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοι̟ά τακτικά 

έσοδα(+) (11) _Εσοδα α̟ό εκ̟οίηση κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας(+) (14) _∆ωρεές-

κληρονοµιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις ̟ρόστιµα ̟αράβολα(+) (16) _Λοι̟ά 

έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα α̟ό ̟ρογραµµατικές συµβάσεις για υλο̟οίηση το̟ικών 

̟ολιτικών(+) (1219) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα α̟ό ̟ρογραµµατικές 

συµβάσεις για κάλυψη ε̟ενδυτικών δα̟ανών (+) (1329) _Λοι̟ές ε̟ιχορηγήσεις για 

ε̟ενδύσεις και έργα

9.084.998 52.740 57.016 762.431 872.187 623.680 731.802 788.230 3.015.899 973.350 1.316.187 1.078.730 6.384.166 318.670 1.169.965 1.212.197 9.084.998 0

Γραµµή 3.β
Ίδια Έσοδα ̟ου βεβαιώνονται και εισ̟ράττονται για 

̟ρώτη φορά

(+) (2) _Έσοδα ̟αρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) ̟ου βεβαιώνονται  για ̟ρώτη 

φορά
1.966.500 489.500 462.300 67.620 1.019.420 15.780 20.870 97.140 1.153.210 21.490 18.030 13.180 1.205.910 228.180 266.180 266.230 1.966.500 0

Γραµµή 4
Έσοδα ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εισ̟ραχθούν α̟ό 

α̟αιτήσεις ΠΟΕ 

(32)_Εισ̟ρακτέα υ̟όλοι̟α α̟ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα ̟αρελθόντα έτη(-) (85) 

_Προβλέψεις µη είσ̟ραξης εισ̟ρακτέων υ̟ολοί̟ων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους
675.118 30.827 16.548 19.237 66.612 14.051 21.832 44.829 147.324 29.576 33.222 172.349 382.471 41.888 43.165 207.595 675.118 0

Γραµµή 5 Λοι̟ά Έσοδα
(41)_Εισ̟ράξεις υ̟έρ δηµοσίου και τρίτων (+) (42) _Ε̟ιστροφές χρηµάτων(+) (31) 

_Εισ̟ράξεις α̟ό δάνεια
4.135.252 292.500 386.200 292.500 971.200 292.500 386.200 292.500 1.942.399 292.500 386.200 292.500 2.913.599 292.500 386.200 542.954 4.135.252 0

Α.1 29.935.805 1.372.619 1.429.116 2.368.767 5.170.502 1.626.063 2.174.707 2.511.731 11.483.004 2.693.969 2.785.691 3.862.054 20.824.718 1.935.087 2.954.447 4.221.554 29.935.805 0 0

Γραµµή 6 ∆ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα κατά την 31.12 του ̟ροηγούµενου έτους 4.179.270

Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο 5_Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο 4.179.270

A.2 34.115.075 0

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο

Έλεγχος 

ταύτισης 

Π/Υ και 

Στοχοθεσίας 

(Η ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

Γραµµή 1 Κόστος ̟ροσω̟ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού(+) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού (ΠΟΕ) 5.855.622 585.131 481.973 480.702 1.547.806 474.693 472.205 491.135 2.985.839 492.003 488.978 472.205 4.439.025 472.205 472.205 472.186 5.855.622 0

Γραµµή 2 Λοι̟ά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού 12.844.541 591.964 899.898 1.294.288 2.786.150 958.068 1.041.531 1.214.210 5.999.958 1.109.211 1.145.125 1.257.222 9.511.517 996.116 1.046.841 1.290.068 12.844.541 0

Γραµµή 3 ∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις (+) (7) _Ε̟ενδύσεις 9.927.431 81.052 179.987 724.405 985.445 221.425 816.062 723.368 2.746.300 943.553 757.959 1.833.759 6.281.571 569.673 766.535 2.309.652 9.927.431 0

Γραµµή 4 Πληρωµές ΠΟΕ 
(81)_Πληρωµές υ̟οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού(+) (83) 

_Ε̟ιχορηγούµενες ̟ληρωµές υ̟οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
1.661.887 83.216 526.427 379.933 989.575 87.703,87 80.094 156.583 1.313.956 88.068 50.820 38.334 1.491.179 60.844 45.525 64.339 1.661.887 0

Γραµµή 5 Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων
(82)_α) Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) _Ε̟ιστροφή χρηµάτων 

λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε
3.690.500 307.542 307.542 307.542 922.625 307.542 307.542 307.542 1.845.249 307.542 307.542 307.542 2.767.874 307.542 307.542 307.543 3.690.500 0

B.1 33.979.981 1.648.905 2.395.826 3.186.869 7.231.600 2.049.431 2.717.433 2.892.838 14.891.302 2.940.377 2.750.424 3.909.062 24.491.165 2.406.380 2.638.647 4.443.788 33.979.981 0 0

Γραµµή 6 Α̟οθεµατικό 135.094

Β.2 34.115.074 0

Γ.1 1.795.886

Γ.2 1.795.886 1.600.000 1.400.000 1.400.000 1.300.000 1.000.000 700.000 700.000 500.000 400.000 300.000 300.000 0 0 0 0

∆ 3.902.984 2.936.274 2.118.172 2.118.172 1.694.804 1.152.077 770.971 770.971 524.562 559.830 512.822 512.822 41.529 357.328 135.094 135.094

Ε 2.107.098 1.336.274 718.172 718.172 394.804 152.077 70.971 70.971 24.562 159.830 212.822 212.822 41.529 357.328 135.094 135.094

Ζ ∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ̟ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 9.304.573

Η.1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο + ΚΑΕ (85) 43.419.648

Η.2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εξόδων µε α̟οθεµατικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 43.419.648

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραµµών 1-6)

Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

 Ταµειακό α̟οτέλεσµα ΟΠ∆ (Στόχος)

 Οικονοµικό α̟οτέλεσµα ΟΠ∆ (Στόχος)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.                                                                         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Γραµµές 1 - 5)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1 - 6)

Ύψος Α̟λήρωτων Υ̟οχρεώσεων κατά την 31/12 ̟ροηγούµενου οικ. έτους 

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν Γαρµπή Σοφία-Κωνσταντάκης Άγγελος-Κουρκουµέλης Ηλίας -    Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  
Ανουσάκης Νικόλαος. 

Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)Την αριθ. πρωτ. 1222 /14-12-2018 γνώµη  του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  
  4)την εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας του ∆ήµου 
  5) το σχέδιο του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης έτους 2019. 
 
                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει στο σύνολό του  το σχέδιο του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2019 που διαµορφώνεται ως φαίνεται στο συνηµµένο αρχείο το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και εισηγείται την κατάρτιση του από το ∆.Σ. 
2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   375 / 2018                                                                       Α∆Α: 97ΜΖΩΕ5-99Ξ 
ΘΕΜΑ : 16η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς 
έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 4 o θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «16 η  
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  24 -12-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018  
 
 

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

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6011.00 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» και διαµορφωµένη πίστωση 1.399.607,03 ευρώ µε το ποσό των 11.700,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6125.00 µε τίτλο «Έξοδα κίνησης Προέδρων ∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων» και διαµορφωµένη 
πίστωση 323.946,68 ευρώ µε το ποσό των 1.200,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6031.01 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών» και διαµορφωµένη πίστωση 
44.213,31 ευρώ µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.14 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-εισφορά ΕΦΚΑ 
υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» και διαµορφωµένη πίστωση 4.484,90 ευρώ µε το ποσό των 70,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6126.05 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράστασης και των λοιπών 
παροχών σε αιρετούς-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» και διαµορφωµένη πίστωση 16.418,16 ευρώ µε το 
ποσό των 900,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6021.00 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» και διαµορφωµένη πίστωση 352.141,53 ευρώ µε το ποσό των 4.100,00 ευρώ. 

 
2. Μετά από εισήγηση του Τµήµατος προγραµµατισµού και συνεργασία µε τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους σχετικά µε 

Κ.Α. Εξόδων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.80 µε τίτλο «Σύνταξη φακέλου µελέτης "Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής 
Μελέτης και Η/Μ Εγκαταστάσεων Μουσείου Ιονίου "» και εγγραφή πίστωσης ποσού 22.270,11 ευρώ. 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7322.01 µε τίτλο «Αντικατάσταση συντριβανιού Κεντρικής Πλατείας Φαρακλάτων» 
και διαµορφωµένη πίστωση 4.500,00 ευρώ. 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7412.28 µε τίτλο «Μελέτη ανάπλασης κοιν/των χώρων ∆. Αργοστολίου» και 
διαµορφωµένη πίστωση 11.336,92 ευρώ. 
-την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.01 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών» και 
διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά ποσό 5.927,84 ευρώ. 
και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

 
Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 8.253,12 ευρώ.  

 
                                                                                                             Αργοστόλι 24-12-2018 

Ο συντάξας                                                                                                                     Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                                          Μαντζουράτος Θεόδωρος  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 16ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018 - 
τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
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Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δηλώνει  ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 
 
                 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος   
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 
 

Και αφού έλαβε υπόψη:              

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 

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

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

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

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 16ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους  2018 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού του  έτους 2018   και   
εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   376  / 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ        Α∆Α: 6ΑΒΓΩΕ5-∆8Ω                                                                          

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ηµοπράτησης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΕΤΟΣ» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το 5ο θέµα ηµερήσιας  διάταξης : 
«Κατάρτιση των όρων ∆ηµοπράτησης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» θέτει υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Με την 398/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αριθ. 55/2018 µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών µε 
τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης της ως άνω 
αναφερόµενης Υπηρεσίας µε την προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. 
Τα Σώµα καλείται να καταρτίσει τους όρους του εν λόγω διαγωνισµού σύµφωνα µε το  από  
 26-12-2018 σχέδιο  διακήρυξης της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών, το οποίo αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

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

1.∆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 παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική Έκθεση,  οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν: 
 α) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνη ∆ήλωσης συµπληρωµένο κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 το οποίο δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698 -
16/11/2016,  
β) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου  
γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.  
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση. 
 
2.Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης τ που ορίζει το άρθρο 79 παρ. 2 και παρ. 4 και προσκοµίζεται κατά τη συµµετοχή σε διαδικασίες συµβάσεων κάτω 
των ορίων γίνεται αποδεκτό από την αναθέτουσα αρχή ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75, 

3.Τα δεύτερο έως πέµπτο εδάφια της παραγράφου 1 που εφαρµόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων, δεν 
αφορούν στη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών καθώς δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση κριτήρια οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας ή επαγγελµατικής ικανότητας όπως ορίζονται στην παρ. 3 και 4 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.  

4. Οι προβλεπόµενες στο Άρθρο 1 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων δεν αποτελούν κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου (οικονοµικά, 
χρηµατοοικονοµική ή επαγγελµατικής ικανότητας) αλλά προϋποθέσεις συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί 
της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την 22α Ιανουαρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 .π.µ..µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί )ή στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  , οδός Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, 
Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 21η Ιανουαρίου 2019 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 µ.µ. 
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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 21η Ιανουαρίου 2019 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 µ.µ Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 
στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος µέσα.  
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία  , δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 22 
Ιανουαρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον 
πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου 
γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε 
από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
ΣΤ. Άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 

του Ν.∆.400/70 

 

 
Ζ. Εγγραφή στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

 

 
Η. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό 
προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος 

 

 
Θ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα 

 

 
∆ιευκρίνιση : Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως 
και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης υπογράφουν:  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται µε το κριτήριο της 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 

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

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης γενικών υπηρεσιών, η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά 
µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία,  για παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2 και 5β του 
άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: 
α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών 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 της υπηρεσίας,  για κάθε υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα υπηρεσία, θα αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά του αναδόχου για την προς ανάθεση υπηρεσία (ποσοστό 
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έκπτωσης επί του Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα υπηρεσία, ήτοι µέχρι την ολοκλήρωση 
της παρούσης υπηρεσίας σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του αναδόχου της υπηρεσίας  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης.  
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και 
παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε κτιρίου του ∆ήµου χωρίς ωστόσο οι επιµέρους τιµές των ειδών ή 
να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου 
κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ. 
6)  Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών 
µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως 
όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της υπηρεσίας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 12 µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο αυτού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν 
και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της 
σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα 
της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

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

• Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

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

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

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

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

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

4412/2016) 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως του 
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται 
από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών 
ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν 
έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς 
από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο 
εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση 
συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  
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4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά 
(7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να 
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωτική για την 
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 
υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,  γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή 
η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν 
επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του 
άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως µέλη ενώσεων, στ) Προσφορά υπό αίρεση, ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο 
αναπροσαρµογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης, η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται 
στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως 
ορίζεται ήτοι να είναι µικρότερη της ηµεροµηνίας έναρξης ασφάλισης του τελευταίου οχήµατος, ήτοι της 1/11/2017, ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από 
άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

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

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  
α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για το σύνολο της υπηρεσίας, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας σύµβασης ανάθεση για τµήµα αυτής.  
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 δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η αναθέτουσα αρχή µετά την αξιολόγηση των προσφορών 
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 
75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει 
την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται.  
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε 
προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 
και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.  
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και τη 
διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .  
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και 
στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών. 
8. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για το σύνολο των κτιρίων του ∆ήµου Κεεφαλλονιάς που αναφέρονται στην 
αριθ.11/2018 Μελέτης της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  και όχι µεγαλύτερο ή µικρότερο. Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των 
απαιτούµενων ενεργειών του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης υπηρεσιών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόµου.  Οµοίως δεν έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 
10. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί 
αποδείξει.  
11.∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες συµβάσεις µικρότερης αξίας των 60.000 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να παράξει έννοµα αποτελέσµα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης πρέπει να συντρέχει µόνον η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση καθώς και η 
προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του προσφέροντες.  
12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 
13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε 
την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
14. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 4  αυτής. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται στο κείµενο του 
συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης  που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 
διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. Κάθε Παράρτηµα της Παρούσας ∆ιακήρυξης αποτελεί 
αναπόσταστο τµήµα της Σύµβασης. 
15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον ∆ήµαρχο ή τον νόµιµο αναπληρωτή 
του..  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 

• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
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• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

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

• Tα προς ασφάλιση οχήµατα και µηχανήµατα έργου και τον αριθµό.  

• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ασφαλιστηρίων.  

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

• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωµής.  

• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 

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

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/12/2019 οπότε και µπορεί να παραληφθεί το σύνολο της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισηµαίνεται στη Σύµβαση ως 
όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόµου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε τις εκάστοτε 
οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Σε περίπτωση υπηρεσίας παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
β) Παραλήφθηκαν συνολικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από 
τη σύµβαση. 

7. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Η ανωτέρω 
υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  
8. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, να ορίζει για την 
παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  
9. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε 
τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.  
10. ∆εν προβλέπται η τήρηση ηµερολογίου από τον Ανάδοχο για την τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.  
11. Η υπηρεσία παραλαµβάνεται τµηµατικά. Ο Ανάδοχος εκδίδει και παραδίδει στην υπηρεσία το απαιτούµενο Τ.Π.Υ..  Συγκεκριµένα η αρµόδια υπηρεσία που 
παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της τµηµατικής εκτέλεσης της υπηρεσίας και ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή 
παραλαβής υπηρεσιών του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό, και σε κάθε περίπτωση 
έως τις 31/12/2019 µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   
12. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και µε την προϋπόθεση ότι η όποια 
παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας 
υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
13. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
14. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση 
τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής 
διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές 
προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί 
πλήρως.  
15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
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16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
17. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  
18. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την υπηρεσία µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους 
της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα. Εφόσον κριθεί από την ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της υπηρεσίας, µε ή 
χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής Υπηρεσίας, η υπηρεσία µπορεί να απορριφθεί. Εάν η υπηρεσία απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η 
επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  
19. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το 
άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
20. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.  
21. Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης 
και παραλαβής κάθε τµήµατος της υπηρεσίας.  
22. Αν η παραλαβή της υπηρεσίας και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο χρόνο 
ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει, προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.  

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

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατικά και σύµφωνα µε τη λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής κάλυψης 
κάθε οχήµατος, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.  
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 
 α) Τιµολόγιο(ασφαλιστήριο) του προµηθευτή.  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής,  Ασφαλιστικής και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας 

γ) Πρωτόκολλο καλής Εκτέλεσης του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου 

δ) Βεβαίωση παραλαβής του τµήµατος της υπηρεσίας από την υπεύθυνη για την εκτέλεση της υπηρεσία οργανική µονάδα 

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

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:  
α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  
 β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.  
δ) από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
ζ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη η συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής. 
η) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
θ) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε.  
ι) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 
73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ια) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
ιβ) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί η υπηρεσία, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν εκτελέσει  την υπηρεσία που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 
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2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης και σε περίπτωση που έχει αποδεσµευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

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

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα 
ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της 
διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της. 
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες συµµετοχής σε 
συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής. Κατά τις ίδιες διατάξεις 
προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης έχει τουλάχιστον διάρκεια ένα (1) µήνα µετά την ηµεροµηνία λήξης 
(διάρκειας) εκτέλεσης της υπηρεσίας, δηλαδή ένα µήνα µετά την 31/12/2019 που θα λήξει η υπηρεσία ήτοι τουλάχιστον έως τις 31/11/2019. Σύµφωνα µε την παρ. 7β 
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική παραλαβή των υπηρεσιών η εγγύηση καλής εκτέλεσης  δύναται να αποδεσµεύεται σταδιακά κατά το 
ποσό που αναλογεί στην αξία του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά, δηλαδή έναν µήνα µετά από την λήξη κάθε ασφαλιστηρίου συµβολαίου που 
έχει συναφθεί µε το ∆ήµο. 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη 
της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την  
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
 ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
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5. Η αναθέτουσα αρχή  δύναται να επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα 
τους.  
6. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων 
και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε 
περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) 
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση τηε Αναθέτουσας Αρχής.  
2. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί υπηρεσιών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 

                    Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση ως έχουν των παραπάνω όρων ∆ιακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισµού  
                      µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για  

την   και τον ορισµό ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού την Τρίτη  22-01-2019. 
Ο κ  Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει  ΠΑΡΩΝ.  

Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος  -Παπαδάτος Νικόλαος 
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 

 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      

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

• Την  398/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 

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

1. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Συνοπτικού    Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού                   
    µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» προϋπολογισµού 54.535,20€ 
(πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  
 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την 22α Ιανουαρίου  2019  ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00..π.µ. στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο την 22α Ιανουαρίου  2019  ηµέρα Τρίτη και ώρα 
11:00..π.µ.  (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις 
έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την 21η Ιανουαρίου 2019  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 µ.µ. Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι 
οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να 
αποσφραγιστούν 

 
3. Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
 στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξης του 
διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της 
παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
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Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 

 
4. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, 
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   377 / 2018                                                       Α∆Α: ΩΝ1ΠΩΕ5-Μ7Θ 

ΘΕΜΑ : ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας: 
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το 6ο θέµα ηµερήσιας  διάταξης : ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
για την εκτέλεση της εργασίας: 

«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με την 415/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η  µελέτης της∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών µε τίτλο «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης της ως άνω αναφερόµενης Υπηρεσίας µε την προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. 
Τα Σώµα καλείται να καταρτίσει τους όρους του εν λόγω διαγωνισµού σύµφωνα µε το  από  
 26-12-2018 σχέδιο  διακήρυξης της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών, το οποίo αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 
 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22/01/2019 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

EL 623 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2018 

CPV 48000000-8 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 58.595,75 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 , εδάφιο 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ(Ε∆ΡΑ ∆ΗΜΟΥ) 
EL 623 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ Έως 31/12/2019 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί υπηρεσιών, Εισφορά 0,06% 
υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (επιβαρύνεται 
µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)  

ΦΠΑ 24%( Βαρύνει το ∆ήµο) 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού - Περιγραφή Εργασιών 
Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή διαρκής ενηµέρωσης του λογισµικού (εγκατεστηµένου στο ∆ήµο) Genesis και S.H.R.M.S της Singular 
Logic µε νέες εκδόσεις (release),καθώς και συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης µε ετήσια σύµβαση υποστήριξης για το έτος 2019, όπως αναλύονται και στην 
σχετική µελέτη που αποτελεί µέρος των τευχών δηµοπράτησης. 
Το λογισµικό αναφοράς είναι το ακόλουθο: 

1. ΟΤΑ RELEASE ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
2. ΟΤΑ RELEASE HRMS (ΜΕΧΡΙ 1200) 
3. OTA ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
4. ΟΤΑ RELEASE ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
5. ΟΤΑ RELEASE ΤΑΠ 
6. ΟΤΑ RELEASE WEBSERVICES 
7. ΟΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 
8. ΟΤΑ RELEASE ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
9. ΟΤΑ Ο.Π.∆. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
10. ΟΤΑ RELEASES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 
11. OTA REL ACCOYNTANT (Έσοδα - έξοδα, ∆ήλωση εισοδήµατος) 
12. OTA REL ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
13. ΟΤΑ RELEASE EXTRA (79 USERS) 

Και περιλαµβάνει: 
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1. Παραχώρηση, εγκατάσταση και εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος και του νέου λογισµικού, καθώς και των νέων εκδόσεών του και εκδόσεων 
συντήρησης (υπηρεσίες για την εύρυθµη λειτουργία του λογισµικού, αποκατάσταση βλαβών και προβληµάτων του λογισµικού).  
Οι νέες βελτιωµένες εκδόσεις και οι εκδόσεις συντήρησης των υπαρχόντων λογισµικών, αναπτύσσονται από τη Singular Logic µε σκοπό την εναρµόνισή τους µε 
την κείµενη νοµοθεσία καθώς και τις αλλαγές αρτιότερης χρήσης. Ο ανάδοχος θα γνωστοποιεί στο ∆ήµο εγκαίρως (έντυπα ή ηλεκτρονικά), την παραγωγή των 
νέων εκδόσεων µετά την ανακοίνωσή τους από την Singular Logic, θα τις παραχωρεί και θα τις εγκαθιστά. Στην αναφορά αυτή θα περιγράφει τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους, την αιτιολογία της ανανέωσης και τις ενδεχόµενες αλλαγές στα εγχειρίδια χρήσης, καθώς και πλήρη ενηµέρωση όντος του ΟΠΣ Genesis. 
Περιλαµβάνεται και συντήρηση των λογισµικών η οποία καλύπτει: 

• Έλεγχο καλής και σωστής λειτουργίας των λογισµικών και του µηχανισµού παραγωγής αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας (backup) που υπάρχει εντός του 
Genesis. Έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύµητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν από λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια γνωστικού αντικειµένου κλπ. 

• Έλεγχος ορθότητας – πληρότητας των αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας των λογισµικών που διατηρεί ο ∆ήµος. 
2. Yποστήριξη 500 ωρών από εξειδικευµένους τεχνικούς, των εφαρµογών όπως εκπαίδευση χρηστών, παραµετροποίηση και εξειδικευµένη προσαρµογή 

των εφαρµογών, αποκατάσταση βλαβών και προβληµάτων των δεδοµένων, υπηρεσίες υποστήριξης και συµβουλών επί τόπου (on site) ή µε 
αποµακρυσµένη σύνδεση µέσω modem. 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

• ∆ιόρθωση λαθών, προβληµάτων ή δυσλειτουργιών στο λογισµικό των εφαρµογών, ανεξάρτητα από το λόγο εµφάνισής τους. 

• Αξιολόγηση αναφερόµενων προβληµάτων και εντοπισµός των αιτιών δυσλειτουργίας. 

• Βελτιστοποίηση της παραµετροποίησης των εφαρµογών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από πρόβληµα ή δυσλειτουργία του λογισµικού των εφαρµογών. 

• Ανανέωση, επανασχεδίαση και τροποποίηση των εκτυπωτικών φορµών που χρησιµοποιούνται, ώστε να µπορούν να δηµιουργούνται γρήγορα και αυτόµατα, 
πλήρως κατανοητά εκτυπωτικά φύλλα. 

• Τηλεφωνική γραµµή άµεσης βοήθειας, αποµακρυσµένη βοήθεια µέσω modem ή επιτόπου παρουσία εξειδικευµένου τεχνικού για προβλήµατα που δεν µπορούν 
να αντιµετωπιστούν από απόσταση, λόγω της κρισιµότητας λειτουργίας των υπηρεσιών. 

• Άµεση επαναφορά του συστήµατος στην πιο πρόσφατη κατάσταση, σε περίπτωση απωλειών ή καταστροφών του συστήµατος λογισµικού, µέσω των 
αντίγραφων ασφάλειας. 

• Υποστήριξη της τεχνολογίας δηµιουργίας web services για την όποια επικοινωνία απαιτείται µε τις εθνικές βάσεις δεδοµένων (Εθνικό ∆ηµοτολόγιο). 

• Άµεση ενηµέρωση για παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν. 

• Συµµετοχή στην παραγωγή των αναγκαίων εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

• Άµεση ενηµέρωση για απαιτούµενες παρεµβάσεις προληπτικής συντήρησης ή διαχείρισης που προκαλεί τη µη διαθεσιµότητα του συστήµατος για ώρες εκτός 
του ωραρίου εργασίας. 

• Υποβολή εκθέσεων ευρηµάτων και αντίστοιχων παρεµβάσεων µετά από επιτόπου επίσκεψη ή αποµακρυσµένη παρέµβαση. 

• Εκπαίδευση των χρηστών του λογισµικού, όταν κριθεί απαραίτητο (επιτόπου ή αποµακρυσµένα). 

• Τήρηση στο ακέραιο του θεσµικού πλαισίου - ενηµέρωση για κάθε νέα εγκύκλιο, νόµο, διευκρίνιση και τι σηµαίνει αυτό µηχανογραφικά. 

• Ενηµέρωση για τις ενέργειες που απαιτεί το θεσµικό πλαίσιο για τον Προϋπολογισµό, ΟΠ∆, Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί κλπ. 

• Παρακολούθηση ΟΠ∆ µε αποστολή αποτελεσµάτων επίτευξης των µηνιαίων και τριµηνιαίων στόχων και εκτυπώσεων από τις οποίες προκύπτει η αναγκαιότητα 
ή όχι αποµείωσης βάσει εκτέλεσης του Προϋπολογισµού. 

• Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης µε εκτυπώσεις ∆εικτών Αποτελεσµατικότητας (Αριθµοδείκτες) και  παρακολούθηση της πορείας  των «Χρηµατοδοτήσεων» ανά 
Ταµειακή Κατηγορία (Τακτικά, Έκτακτα). 

• Την υποστήριξη τυχόντων νέων πρόσθετων εφαρµογών, χωρίς αύξηση του κόστους. 

• Την υποστήριξη για τη σύνδεση ΕΑΠ µε την Οικονοµική ώστε να αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία ενταλµατοποίησης καθώς και για την δυνατότητα τήρησης 
αποθήκης. 

Για κάθε παροχή υπηρεσίας, αποµακρυσµένα ή µε επιτόπου επίσκεψη, ο ∆ήµος θα ενηµερώνεται άµεσα και εγγράφως από τον Ανάδοχο, καταχωρώντας: 
1. Το όνοµα του καλούντος. 
2. Την ώρα και ηµεροµηνία: α) του αιτήµατος τεχνικής υποστήριξης β) της επέµβασης γ) του τέλους της παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 
3. Το είδος και σύντοµη περιγραφή της υπηρεσίας που δόθηκε. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται από ειδικευµένους τεχνικούς από  ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8πµ έως 4µµ. Μετά από σχετικό αίτηµα του ∆ήµου, 
µπορούν να προσφερθούν υπηρεσίες υποστήριξης σε ηµέρες αργίας ή εκτός εργάσιµων ωρών µε αµοιβή υπερωριακής εργασίας που θα συµφωνείται κάθε 
φορά µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Αν κριθεί απαραίτητη η επί τόπου επέµβαση του Τεχνικού Υποστήριξης, αυτή πρέπει να γίνει σε 4 εργάσιµες ώρες εντός Αργοστολίου και σε 8 εργάσιµες ώρες 
εκτός της έδρας του ∆ήµου(αποµακρυσµένες ∆ηµοτικές Ενότητες)  
Άρθρο 2ο: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – ∆ηµοσίευση 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της 
διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 
του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία 
τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης 
βαρύνουν το ∆ήµο. 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από 
άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς(Αρµόδιος Υπάλληλος : Παγώνης ∆ιονύσιος,Τηλ. 26713-60156)και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της 
διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς,  Οδός  Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 26713-60156. , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία 
διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της απόφασης της 
παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 11 
του ίδιου Νόµου. 
Άρθρο 3ο: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
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Ο Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, την 22/01/2018, ηµέρα Τρίτη, ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30π.µ. και λήξης 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 
Άρθρο 4ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα είναι συνοπτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής και θα 
διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές, τις οποίες θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµου αντιπροσώπου, στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές , αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε ευθύνη του προσφέροντος από την 
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε 
διαγωνιζόµενο. Ορίζεται ότι ο κάθε διαγωνιζόµενος, έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς µόνο για το σύνολο των εργασιών-υπηρεσιών. 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών σε ανοιχτή συνεδρίαση 
µετά τη λήξη της παραλαβής τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται 
αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής: 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµοσία, παρουσία των 
διαγωνιζοµένων, κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Π. . 28/1980, τον κυρίως φάκελο και καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο 
πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της προσφοράς χωρίς σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την προσφορά 
απαράδεκτη. 
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά 
και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχός τους. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συµµετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε µυστική συνεδρίαση 
τη νοµιµότητα και το κύρος των δικαιολογητικών συµµετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, δηλαδή αυτούς που γίνονται 
δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζοµένων ή αποστέλλοντας µε τηλεοµοιοτυπία σε όλους 
τους συµµετέχοντες το πρακτικό από το στάδιο αυτό. 
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει δεκτοί 
από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους. Το 
αποτέλεσµα από το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται είτε δηµόσια, κατόπιν πρόσκλησης των 
συµµετεχόντων είτε µε αποστολή του σχετικού πρακτικού µε τηλεοµοιοτυπία. 
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών , ο 
πρόεδρος ανακοινώνει τον µειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν 
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισµού, το οποίο αποστέλλεται µε 
τηλεοµοιοτυπία στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Άρθρο 5ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆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.  
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7: Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής 
Άρθρο 6ο: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς την τεχνική ικανότητά του στην υποστήριξη των αναφερόµενων 
λογισµικών, µε ποινή αποκλεισµού, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής: 
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα του ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Ο Υποψήφιος Ανάδοχος , στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής ή ο επίσηµος αντιπρόσωπος , θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος από τον 
κατασκευαστή των λογισµικών που είναι εγκατεστηµένα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  
Η πιστοποίηση αποδεικνύεται προσκοµίζοντας πιστοποιητικό ή αποδεικτικό αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρίας λογισµικού για τις εφαρµογές 
που ζητείται η παροχή υπηρεσιών. 
Άρθρο 7ο: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω : 
Α.  Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως απεικονίζεται στο ΦΕΚ Β 3698 

-16/11/2016,   
Β.  Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.  

 
Γ.  Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε 

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

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

 
  ∆.Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  

1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :  
α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό 
της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

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

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

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

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

 

 
ΣΤ. Άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 

του Ν.∆.400/70 

 

 
Ζ. Εγγραφή στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

 

 
Η. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό 
προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος 

 

 
Θ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα 

 

 
∆ιευκρίνιση : Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης µπορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης υπογράφουν:  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
∆εν προβλέπεται η προσκόµιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισµένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται µε το κριτήριο της 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 

Άρθρο 8ο: Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 
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Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης , 
σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του 
συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο κτίριο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς που στεγάζει το τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλ. Βαλλιάνου – ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Αργοστολίου 1ος όροφος – 28100 - Κεφαλλονιά). 

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

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

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

ii. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 
iii. Όταν περιλαµβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην Ελληνική 
Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. 

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

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

2 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. 
Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της 

προσφοράς. Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών 
συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 
Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα 
(1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόµενου καθώς επίσης και 
τις ενδείξεις: 
 

Προσφορά ∆ιακήρυξης Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
 

µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» 
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

 
Ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς:……/……/2019 

«Να µην ανοιχτεί από την υπηρεσία» 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία που την υποβάλλει. Συγκεκριµένα, θα πρέπει 

να αναγράφονται στοιχεία του προσφέροντος όπως επωνυµία και διεύθυνση , αριθµός τηλεφώνου, αριθµός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
διαγωνιζόµενου καθώς και όνοµα αρµοδίου προσώπου για την προσφορά. Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών ή Κ/Ξ που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισµό. 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τρεις (3) επιµέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους µε τα αντίστοιχα αντίτυπα: 
6) Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 
7) Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 

8) Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και 
επιπλέον: 

8) Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
9) Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
10) Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των Προσφορών, 
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 
προϋπήρχαν του κλεισίµατος του διαγωνισµού. 
Περιεχόµενα Υποφακέλου Α: «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
1. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, τα οριζόµενα στο Άρθρο 8 της παρούσας κατά περίπτωση ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

1 Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, τα οριζόµενα στο Άρθρο 7 
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής . 
2 Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων είκοσι (20) ηµερολογιακών ήµερων 
προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
4. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται µετά από έλεγχο, συνεπάγεται τον αποκλεισµό του υποψηφίου εκείνου του οποίου τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ή διευκρίνιση υπαρχόντων 
δικαιολογητικών, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής σχετικού εγγράφου. 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η προσφορά απορρίπτεται. 
Περιεχόµενα Υποφακέλου Β: «Τεχνική Προσφορά» 
Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά » περιλαµβάνει την τεχνική περιγραφή των εργασιών όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική µελέτη. Επιπροσθέτως στην 
ενότητα αυτή πρέπει να περιλαµβάνεται η λίστα του Λογισµικού: Συνοπτική λίστα των προς υποστήριξη λογισµικών σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος και τη 
σχετική Μελέτη. 
Περιεχόµενα Υποφακέλου Γ «Οικονοµική Προσφορά» 
Ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου για το σύνολο των εργασιών - υπηρεσιών. Προσφορές 
που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. 

Άρθρο 9ο: Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό επί εξήντα (60) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εξήντα ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της 
ισχύος των προσφορών ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους διαγωνιζόµενους, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται 
την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της αρχικής. Σε περίπτωση µη αποδοχής της παράτασης, οι µη 
αποδεχόµενοι δεν συµµετέχουν στη συνέχεια του διαγωνισµού και τους επιστρέφονται, χωρίς να ανοιχθούν, οι φάκελοι προσφοράς τους και η Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Άρθρο 10ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µε τις οκτώ ∆ηµοτικές Ενότητες (Αργοστολίου, Παλικής, Λειβαθούς, Ελειού -Πρόννων, 

Σάµης, Ερίσσου, Οµαλών, Πυλάρου). Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης έως 31/12/2019. Οι 
υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 

Άρθρο 11ο-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 .  

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

• Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς 
επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), η Επιτροπή προβαίνει 
στην καταχώριση σε πρακτικό  
α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 β) των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών  και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, 
 γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
ΑΡΘΡΟ 12ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 
του Ν. 4412/2016) 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως του 
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που 
υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων 
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 
δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η 
συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση 
µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση 
συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.  
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 
επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 
µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, είναι 
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 
υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά καθώς αυτή δεν επιτρέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
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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) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1.Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) 
ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 
Ν. 4412/2016:  
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 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, 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, 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, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως 
άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- 
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
 
 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης (αναλογικά µε τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 της 
παρούσας). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
3.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
κ.λπ., επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης 
και στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών 
4. Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει για το σύνολο των υπό ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του δήµου Κεφαλονιάς και όχι µεγαλύτερο ή 
µικρότερο. 
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρακάτω.  

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  
α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου  µόνον, καθώς δεν προβλέπεται από το έγγραφα της παρούσας 
σύµβασης ανάθεση για τµήµα των υπό ασφάλιση οχηµάτων  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.  
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση 
της σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 16ο : 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 
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(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να 
τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε 
προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
µαταιώνεται.  
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 
άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 
και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.  
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και τη 
διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .  
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης 
και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών µεταβολών. 
8. Για τη Σύµβαση της παρούσας ∆ιακήρυξης η κατακύρωση της θα γίνει για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου  και όχι µεγαλύτερο ή 
µικρότερο. Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση της σύµβασης κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης υπηρεσιών) είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύµβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε εκτιµώµενη αξία που δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόµου.  Οµοίως δεν έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα ΒΙΒΛΙΟ 
IV άρθρα 345 έως 359. 
10. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., 
επί αποδείξει.  
11.∆εν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε άλλο νοµοθέτηµα για δηµόσιες συµβάσεις µικρότερης αξίας των 
60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να παράξει έννοµα αποτελέσµα η απόφαση κατακύρωσης και 
ιδίως η σύναψη της σύµβασης πρέπει να συντρέχει µόνον η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση καθώς και η προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του προσφέροντες.  
12. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
14. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 4  αυτής. Για την εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται στο κείµενο του 
συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή 
µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης  που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη 
του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  
Κάθε Παράρτηµα της Παρούσας ∆ιακήρυξης αποτελεί αναπόσταστο τµήµα της Σύµβασης. 
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 ασφάλιση οχήµατα και µηχανήµατα έργου και τον αριθµό.  

• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ασφαλιστηρίων.  

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

• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωµής.  

• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 



 1109 

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

ΑΡΘΡΟ 17ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/12-2018 οπότε και µπορούν να παραληφθούν όλα τα παραδοτέα.  

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύµβασης και  
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισηµαίνεται στη 
Σύµβαση ως όρος σύµφωνα µε τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόµου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 
4.Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίζει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
5. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 µε τις 
εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
6.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Σε περίπτωση υπηρεσίας παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  
β) Παραλήφθηκαν συνολικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα 
από τη σύµβαση. 
7. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016.  
8. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, να ορίζει για 
την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων 
συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται 
επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  
9. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του 
αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.  
10. ∆εν προβλέπται η τήρηση ηµερολογίου από τον Ανάδοχο για την τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.  
11. Η υπηρεσία παραλαµβάνεται τµηµατικά ανά όχηµα που χρήζει ασφαλιστικής κάλυψης σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξης της τρέχουσας κάλυψής 
του. Ο Ανάδοχος εκδίδει και παραδίδει στην υπηρεσία το απαιτούµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ανά όχηµα και σε κάθε περίπτωση (δέκα) 10 ηµέρες 
πριν την λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής του κάλυψης. Η διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης κάθε οχήµατος είναι ετήσια (12 µήνες).  Συγκεκριµένα η 
αρµόδια υπηρεσία που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία της τµηµατικής εκτέλεσης της υπηρεσίας και 
ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που 
ορίζεται στο συµφωνητικό, και σε κάθε περίπτωση έως τις 31/12/2017 µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   
12. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και µε την 
προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, 
ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
13. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
14. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση 
τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της 
συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως 
άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
15. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
16. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
17. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  
18. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την υπηρεσία µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους 
όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα. Εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της υπηρεσίας, µε 
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ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσίας, η υπηρεσία µπορεί να απορριφθεί. Εάν η υπηρεσία απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που 
διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  
19. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει 
και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
20. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.  
21. Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
παράδοσης και παραλαβής κάθε τµήµατος της υπηρεσίας.  
22. Αν η παραλαβή της υπηρεσίας και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο 
χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων 
του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.  
23. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση 
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατικά, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά όπως 
ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.  
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δηµόσια σύµβαση είναι τα εξής: 
 α) Τιµολόγιο() του προµηθευτή.  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής,  Ασφαλιστικής και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας 
γ) Πρωτόκολλο καλής Εκτέλεσης του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου 
δ) Βεβαίωση παραλαβής του τµήµατος της υπηρεσίας από την υπεύθυνη για την εκτέλεση της υπηρεσία οργανική µονάδα 
Η εξόφληση του παραστατικού θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Π.Α. εφόσον ισχύει βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 20ο : 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) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις 
κείµενες διατάξεις  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.  
δ) από τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 335 του Ν. 4412/2016  
ε) στις περιπτώσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2014  
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
ζ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη η συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
η) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 
74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το 
άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως  επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως 
ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
θ) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ι) Αν από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 
άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 
και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
ια) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
ιβ) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί η υπηρεσία, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν την υπηρεσία που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016) 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης και σε περίπτωση που έχει αποδεσµευτεί ποσό αυτής, για το υπόλοιπο. 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβασης µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης.  
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της 
διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της. 
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες συµµετοχής σε συνοπτικό 
διαγωνισµό.  Συνεπώς στην παρούσα διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης έχει τουλάχιστον διάρκεια ένα (1) µήνα µετά την ηµεροµηνία 
λήξης (διάρκειας), δηλαδή ένα µήνα µετά την 31/12/2017. 
Σύµφωνα µε την παρ. 7β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική παραλαβή των υπηρεσιών (ασφαλιστήρια συµβόλαια) η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται  αποδεσµεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε 
οριστικά, δηλαδή έναν µήνα µετά από την λήξη συµβολαίου που έχει συναφθεί µε το ∆ήµο. 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-
µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, 
θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 
περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ευρώ,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
 ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
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 παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
7.Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του 
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
8.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει 
ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
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1.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου 
µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 25ο : 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 26ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η 
οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια δικαστήρια για την 
επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 
διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.  

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
2. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί υπηρεσιών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 

                    Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση ως έχουν των παραπάνω όρων ∆ιακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισµού  
                      µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για  

την Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» µε Ενδεικτικό 
Προϋπολογισµό: 58.595,75 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)και τον ορισµό ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού την Τρίτη  
22-01--2019. 
Ο κ  Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει  ΠΑΡΩΝ.  

Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος  -Παπαδάτος Νικόλαος 
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 

 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      

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

• Την  415/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 

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

              1. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Συνοπτικού    ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας:«Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» µε Ενδεικτικό Προϋπολογισµό: 58.595,75 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 
 
2. Ο  Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, την 22/01/2018, ηµέρα Τρίτη, 

ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30π.µ. και λήξης 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 
 

 
3. Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
 στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξης του 
διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της 
παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 

 
4. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, 
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
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 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   378  / 2018                                                      Α∆Α: 6Ζ28ΩΕ5-ΟΧΑ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι Ι( αποσπάσµατα α’ & β’) της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  7ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 
 Πρακτικού   ΙΙ (αποσπάσµατα α’ & β’  ) Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» θέτει υπόψη της Επιτροπής : α) το µε αρίθ. πρωτ. 28347/18-10-2018 διαβιβαστικό του  
Πρόεδρου  της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου   µε το οποίο διαβιβάζει το από 11/10/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α΄απόσπασµα)   και β)     το  µε 
αρίθ. πρωτ. 34772/14-12-2018  διαβιβαστικό του  Πρόεδρου  της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου   µε το οποίο διαβιβάζει    από 11-12-
2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία  αναλυτικά κατά σειρά έχουν  ως εξής:  
 
Αργοστόλι, 11 Οκτωβρίου 2018 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α’ απόσπασµα) 
(ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου) 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» 
Προϋπολογισµού 48.894,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

 
Στις 11 Οκτωβρίου 2018  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 συνήλθε συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από 
τους εξής:  

1. Γεράσιµος Φιλιππάτος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. Λεωνίδας Παγουλάτος ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

3. ∆ηµήτριος Στουπάς ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
Η Επιτροπή παρέλαβε µε το υπ’ αριθ. 24.291/11-09-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιθάκης 

σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά του Προσωρινού Αναδόχου µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.2α της ∆ιακήρυξης.  
 Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι : 
 

Κατά την υποβολή: της 
Προσφ. (Π) / των 

∆ικαιολογητικών (∆) 
∆ικαιολογητικά                                  

(Αποδεικτικά µέσα) 
Π 

06-03-2018 
∆ 

20-08-2018 

Λήξη ισχύος Αριθµός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

• ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού (άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης & άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016), ως προς το χρόνο έκδοσης τους ή ισχύος τους (άρθρο 23.2 της 
∆ιακήρυξης) 

�   

4810/23-08-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
 
4809/23-08-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας 
 
-//- 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 
(παρ. α, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 �  

4810/23-08-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
 
4809/23-08-2018  
(Π. Παπανικολάτος) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας 
 
-//- 
 

☐  20-09-2018 65454123/20-08-2018 
Φορολογική Ενηµερότητα Εταιρίας 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 � 20-09-2018 65454123/20-08-2018 

ΑΑ∆Ε  
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εξόδων 

-  - - Φορολογική Ενηµερότητα Κοινοπραξιών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  - - - 

- 

☐  
04-09-2018 173284/17-04-2018 (ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 
 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα Εταιρίας & 
Κοινοπραξιών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 � 
04-09-2018 173284/17-04-2018 (ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

- - - - - 
Ασφαλιστική Ενηµερότητα έργων σε εξέλιξη 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  � 

09-11-2018 
 
 

85/11-05-2018 
(Αποκατάσταση προβλητών Φισκάρδου) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα στελεχών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) ☐  

06-12-2018 
 
 

1135/06-06-2018   
(ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 
 

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 
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06-12-2018 
 
 
06-12-2018 
 
 
28-11-2018 
 
 
31-12-2018 
 

1133/06-06-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 
 
1134/06-06-2018 
(Α. ΚΥΡΚΟΥ) 
 
688006/29-05-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
1756/20-08-2018 
(µη ασφαλισης µισθωτών)  

 
-//- 
 
 
-//- 
 
 
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 

 � 

06-12-2018 
 
 
 
06-12-2018 
 
 
06-12-2018 
 
 
28-11-2018 
 
 
31-12-2018 
 

1135/06-06-2018   
(ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 
 
1133/06-06-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 
 
1134/06-06-2018 
(Α. ΚΥΡΚΟΥ) 
 
688006/29-05-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
1756/20-08-2018 
(µη ασφαλισης µισθωτών)  

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 
 
 
-//- 
 
 
-//- 
 
 
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 

Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγρ. και 
Συντ. της Επιθεώρησης Εργασ. Σχέσεων, από 
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµερ. λήξης της 
προθεσµ. υποβολής προσφοράς ή ένορκη 
βεβαίωση (παρ. ββ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

☐   

134/05-03-2018 
Ένορκη Βεβαίωση 
 
 
284319/14-08-2018 

Συµβολαιογραφείο κ. Ευανθία 
Παν. Λαγγούση 
 
ΣΕΠΕ 

�   461/23-08-2018 
Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 �  461/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   
461/23-08-2018 

Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτωχευτικό 
συµβιβασµό 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  

461/23-08-2018 
Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   462/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  462/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   464/24-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  464/24-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   463/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση µε δικ. απόφαση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  463/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   
646278.923502/01-09-2018 

Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων 
(Γ.Ε.Μ.Η.) 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �   

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 

�   Υ/∆ 07-09-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις 
της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  Υ/∆ 07-09-2018 

Π. Παπανικολάτος 

Πιστοποιητικό µη διάπραξης επαγγελµατικού 
παραπτώµατος 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

�  

31-12-2018 
 
 
 
-//- 
 
 

31/4997/03-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη 
οφειλή) 
 
1825/4997/20-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Ελλάδας 
 
 
 
-//-  
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-//- 
 
 
- 
 
 
 
31-12-2018 
 
 
 
- 

 
3/02-01-2018 
(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 
1085/19-06-2018 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη οφειλή) 
 
306/19-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
 
 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 
 
-//-  
 

 ☐ 

31-12-2018 
 
 
 
-//- 
 
 
 
-//- 
 
 
- 
 
 
 
31-12-2018 
 
 
 
- 

31/4997/03-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη 
οφειλή) 
 
1825/4997/20-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 
1085/19-06-2018 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη οφειλή) 
 
306/19-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Ελλάδας 
 
 
 
-//-  
 
 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
 
 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 
 
-//-  
 

�   Υ/∆ 07-09-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα 
µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, για την 
περίπτωση της παραγράφου Α.9 του άρθρου 
22 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης,  τελευταίο 
εδάφιο)   �  Υ/∆ 07-09-2018 

Π. Παπανικολάτος 

• ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών για την απόδειξη της µη συνδροµής του λόγου αποκλεισµού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22 (παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

☐     Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
µετοχές είναι ονοµαστικές 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  ☐ 

 

  

☐    
Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των 
µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των 
µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο) 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 ☐   

 

• ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β (άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 

• ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ (άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 

• ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆ (άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

�  28-03-2019 ∆15/3253/29-03-2016 

Υπουργείο Υποδοµών & 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα 
Μ.Ε.ΕΠ. 

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
(παρ. α, άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

 � 28-03-2019 ∆15/3253/29-03-2016 

Υπουργείο Υποδοµών & 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα 
Μ.Ε.ΕΠ. 
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�   
Υ/∆ 07-09-2018 

Π. Παπανικολάτος Υ/∆ Ανεκτέλεστου 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
  �  

Υ/∆ 07-09-2018 
Π. Παπανικολάτος 

• Έλεγχος νοµιµοποίησης (άρθρο 23.8 ∆ιακήρυξης) 

• Για την περίπτωση Ο.Ε.: 

Καταστατικό �   04-06-1997  

Ιδιωτικό Συµφωνητικό εταίρων �   23-06-1997 

 

�  

 646278.923502/01-09-2018  
& 
646278.923503/01-09-2018 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

(µε συνηµµένο το υπ’ αρίθ. 188/2015 έγγραφο 
πρωτοδικείου) 

 � 

 646278.923502/01-09-2018  
& 
646278.923503/01-09-2018 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 

• Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν  

Βεβαίωση Ανεκτέλεστου «Αποκατάσταση 
Προβλητών Φισκάρδου» 

  - 13290/18-05-2018 ∆ήµος Κεφαλλονιάς-∆.Τ.Υ. 

    
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας κ.  Π. 
Παπανικολάτου (ΑΕ780318) 

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

 
Στην συνέχεια αφού µονογράφησαν όλα τα κατατεθειµένα δικαιολογητικά η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε την 

εµπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών από τον προσωρινό µειοδότη (αρ. πρόσκλησης 22.138/20-08-2018 - αρ. εισερχοµένου 
24.157/10-09-2018) και προχώρησε στον έλεγχο τους όπου και διαπιστώθηκε ότι στα υποβληθέντα στοιχεία υπάρχουν οι παρακάτω 
ελλείψεις: 

 

• Πιστοποιητικό µη διάπραξης επαγγελµατικού παραπτώµατος των Α. Κύρκου (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) και Π. Παπανικολάτου 
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 20-08-2018. 
 

• Φορολογική Ενηµερότητα του προσωρινού µειοδότη που να που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς 
του διαγωνιζόµενου (06-03-2018). 
 

• Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγρ. και Συντ. της Επιθεώρησης Εργασ. Σχέσεων (ή ένορκη βεβαίωση εφόσον δεν 
υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού από την αρµόδια αρχή), από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 
πριν από την ηµερ. λήξης της προθεσµ. υποβολής προσφοράς(παρ. ββ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) ήτοι στις 06-03-2018 
(σηµειώνεται ότι µε τα ήδη υποβληθέντα δεν καλύπτεται η 06-03-2018). 
 

• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ-Τµ. ΤΣΜΕ∆Ε ενηµερότητας στελεχών της εταιρείας που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφοράς του διαγωνιζόµενου (06-03-2018). 
 

• Πιστοποιητικό Τµ. ΤΣΜΕ∆Ε µη απασχόλησης µισθωτών µηχανικών στην εταιρεία που να καλύπτει την ηµεροµηνία 
υποβολής προσφοράς του διαγωνιζόµενου (06-03-2018). 

 

• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ της εταιρείας που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς του διαγωνιζόµενου (06-03-
2018). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του ότι υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην 

αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4.2.α εδάφιο 2, να παράσχει προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο ώστε να τα 
συµπληρώσει µε την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

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

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

 
 
Αργοστόλι, 11 ∆εκεµβρίου 2018 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (β’ απόσπασµα) 
(ελέγχου συµπληρωµατικών δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου) 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ. ΘΗΝΑΙΑΣ» 
Προϋπολογισµού 48.894,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 
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Στις 11 ∆εκεµβρίου 2018  ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1. Γεράσιµος Φιλιππάτος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. Λεωνίδας Παγουλάτος ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

3. ∆ηµήτριος Στουπάς ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
Η Επιτροπή παρέλαβε µε το υπ’ αριθ. 30.412/05-11-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

σφραγισµένο φάκελο µε τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά του Προσωρινού Αναδόχου µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» σύµφωνα µε το άρθρο 4.2α της ∆ιακήρυξης.  
 Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγισή του φάκελου µε τα συµπληρωµατικά 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, στη µονογραφή, στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών καθώς και στον έλεγχο του εµπρόθεσµου 
της υποβολής τους. 
 

Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι : 

• Βεβαίωση ΠΕ∆ΜΕ∆Ε υπ’ αριθ. 1461/2018 

• Βεβαίωση ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε υπ’ αριθ. 401/2018 

• Αποδεικτικό Ενηµερότητας της ΑΑ∆Ε υπ’ αριθ. 64343380/2018 

• Έγγραφο Σ.ΕΠ.Ε. υπ’ αριθ. 284319/2018 

• Ένορκη βεβαίωση Ειρηνοδικείου Αργοστολίου υπ’ αριθ. 250/2018 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε) υπ’ αριθ. 4303/2017 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε) υπ’ αριθ. 4302/2017 

• Βεβαίωση Τµ. ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθ. 500/2018 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε) υπ’ αριθ. 4304/2017 
 

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά και πιο 
συγκεκριµένα δεν υποβλήθηκε Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ της εταιρείας που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου (06-03-2018). 

Βάσει των προαναφερόµενων και κατ’ εφαρµογή της παρ. 4.2.α της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή ότι: 

• Ο οικονοµικός φορέας  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» δεν απόδειξε ότι πληροί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης και 
προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς του. 

• Η εγγύηση συµµετοχής του οικονοµικού φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

• Λόγω του ότι στον πίνακα µειοδοσίας του εν λόγω διαγωνισµού δεν υπάρχει επόµενος προσφέροντας η 
παρούσα διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
4. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
5. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
6. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω  Πρακτικό ΙΙ  ( µε τα αποσπάσµατα α’ & 
β’  ) της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 
ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» 
Προϋπολογισµού 48.894,00  € (µε Φ.Π.Α. 24%) 
β) Την απόρριψη της προσφοράς του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» επειδή δεν 
απόδειξε ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
διακήρυξης και γ) την µαταίωση του  διαγωνισµού  γιατί  δεν υπάρχει επόµενος προσφέροντας.  
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 

         Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαδάτος Νικόλαος    
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  164  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3)  την  31/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: 6ΟΜ7ΩΕ5-ΥΥΘ                                                     
4) το από 6/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   του εν λόγω διαγωνισµού 
 5) το  από 22-06-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω διαγωνισµού 
6) την 208/5-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( περί έγκρισης του Πρακτικού Ι) 
7) την 241/1-08-2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (γνωµοδότησης επί ένστασης).  
8) το  από 11/10/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α΄απόσπασµα)    
9) από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )   
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει στο σύνολό του   το Πρακτικού ΙΙ ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού 48.894,00  € (µε Φ.Π.Α. 24%) 

2). Απορρίπτει  την προσφορά του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» επειδή 
δεν  πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
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διακήρυξης. 
3) Ματαιώνει  τον ∆ιαγωνισµό  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ 
ΘΗΝΑΙΑΣ» γιατί  δεν υπάρχει επόµενος προσφέροντας. 
4) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
5)Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του 
ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από 
γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   379  / 2018                                                 Α∆Α: 75Λ0ΩΕ5-ΜΟΣ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι Ι( αποσπάσµατα α’ & β’) της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
: «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων». 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  8ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 
 Πρακτικού  ΙΙ αποσπάσµατα α’ & β’  ) Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων 
οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων .» θέτει υπόψη της Επιτροπής : α) το µε 
αρίθ. πρωτ. 13878/24-05-2018 διαβιβαστικό του  Πρόεδρου  της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου   µε το οποίο διαβιβάζει το από 
13/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   και β)     το  µε αρίθ. πρωτ. 34772/14-12-2018  διαβιβαστικό του  Πρόεδρου  της κ. 
Γεράσιµου Φιλιππάτου   µε το οποίο διαβιβάζει    από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω ∆ιαγωνισµού τα 
οποία  αναλυτικά έχουν  ως εξής:  
 
Αργοστόλι, 11 Οκτωβρίου 2018 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α’ απόσπασµα) 
(ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου) 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨, ¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨ & ¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
 

Προϋπολογισµού 26.586,69 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) 
 
Στις 11 Οκτωβρίου 2018  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 συνήλθε συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από 
τους εξής:  

1. Γεράσιµος Φιλιππάτος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. Λεωνίδας Παγουλάτος ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

3. ∆ηµήτριος Στουπάς ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
Η Επιτροπή παρέλαβε µε το υπ’ αριθ. 24.290/11-09-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιθάκης 

σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά του Προσωρινού Αναδόχου µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.2α της ∆ιακήρυξης.  
 Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι : 
 

Κατά την υποβολή: της 
Προσφ. (Π) / των 

∆ικαιολογητικών (∆) 
∆ικαιολογητικά                                  

(Αποδεικτικά µέσα) 
Π 

13-03-2018 
∆ 

20-08-2018 

Λήξη ισχύος Αριθµός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

• ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού (άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης & άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016), ως προς το χρόνο έκδοσης τους ή ισχύος τους (άρθρο 23.2 της 
∆ιακήρυξης) 

�   

4810/23-08-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
 
4809/23-08-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας 
 
-//- 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 
(παρ. α, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 �  

4810/23-08-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
 
4809/23-08-2018  
(Π. Παπανικολάτος) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας 
 
-//- 
 

☐  20-09-2018 65454123/20-08-2018 
Φορολογική Ενηµερότητα Εταιρίας 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 � 20-09-2018 65454123/20-08-2018 

ΑΑ∆Ε  
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εξόδων 

-  - - Φορολογική Ενηµερότητα Κοινοπραξιών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  - - - 

- 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα Εταιρίας & 
☐  

04-09-2018 173284/17-04-2018 (ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 
 Κοινοπραξιών 

(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 
 � 

04-09-2018 173284/17-04-2018 (ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 

Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

- - - - - 
Ασφαλιστική Ενηµερότητα έργων σε εξέλιξη 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  � 

09-11-2018 
 
 

85/11-05-2018 
(Αποκατάσταση προβλητών Φισκάρδου) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

☐  

06-12-2018 
 
 
 
06-12-2018 
 
 
06-12-2018 
 
 
28-11-2018 
 
 
31-12-2018 
 

1135/06-06-2018   
(ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 
 
1133/06-06-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 
 
1134/06-06-2018 
(Α. ΚΥΡΚΟΥ) 
 
688006/29-05-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
1756/20-08-2018 
(µη ασφαλισης µισθωτών)  

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 
 
 
-//- 
 
 
-//- 
 
 
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας Ασφαλιστική Ενηµερότητα στελεχών 

(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 � 

06-12-2018 
 
 
 
06-12-2018 
 
 
06-12-2018 
 
 
28-11-2018 
 
 
31-12-2018 
 

1135/06-06-2018   
(ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 
 
1133/06-06-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 
 
1134/06-06-2018 
(Α. ΚΥΡΚΟΥ) 
 
688006/29-05-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
1756/20-08-2018 
(µη ασφαλισης µισθωτών)  

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 
 
 
-//- 
 
 
-//- 
 
 
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ 
Πάτρας 

Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγρ. και 
Συντ. της Επιθεώρησης Εργασ. Σχέσεων, από 
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµερ. λήξης της 
προθεσµ. υποβολής προσφοράς ή ένορκη 
βεβαίωση (παρ. ββ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

☐   

134/05-03-2018 
Ένορκη Βεβαίωση 
 
 
284319/14-08-2018 

Συµβολαιογραφείο κ. Ευανθία 
Παν. Λαγγούση 
 
ΣΕΠΕ 

�   461/23-08-2018 
Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 �  461/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   
461/23-08-2018 

Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτωχευτικό 
συµβιβασµό 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  

461/23-08-2018 
Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   462/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  462/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   464/24-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  464/24-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   463/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση µε δικ. απόφαση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  463/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

�   
646278.923502/01-09-2018 

Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων 
(Γ.Ε.Μ.Η.) 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �   

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 
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�   Υ/∆ 07-09-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις 
της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  �  Υ/∆ 07-09-2018 

Π. Παπανικολάτος 

�  

31-12-2018 
 
 
 
-//- 
 
 
 
-//- 
 
 
- 
 
 
 
31-12-2018 
 
 
 
- 

31/4997/03-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη 
οφειλή) 
 
1825/4997/20-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 
1085/19-06-2018 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη οφειλή) 
 
306/19-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Ελλάδας 
 
 
 
-//-  
 
 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
 
 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 
 
-//-  
 

Πιστοποιητικό µη διάπραξης επαγγελµατικού 
παραπτώµατος 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 ☐ 

31-12-2018 
 
 
 
-//- 
 
 
 
-//- 
 
 
- 
 
 
 
31-12-2018 
 
 
 
- 

31/4997/03-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη 
οφειλή) 
 
1825/4997/20-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 
1085/19-06-2018 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη οφειλή) 
 
306/19-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Ελλάδας 
 
 
 
-//-  
 
 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
 
 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 
 
-//-  
 

�   Υ/∆ 07-09-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα 
µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, για την 
περίπτωση της παραγράφου Α.9 του άρθρου 
22 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης,  τελευταίο 
εδάφιο)   �  Υ/∆ 07-09-2018 

Π. Παπανικολάτος 

• ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών για την απόδειξη της µη συνδροµής του λόγου αποκλεισµού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22 (παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

☐     Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
µετοχές είναι ονοµαστικές 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  ☐ 

 

  

☐    
Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των 
µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των 
µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο) 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 ☐   

 

• ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β (άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 

• ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ (άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 

• ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆ (άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 
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�  28-03-2019 ∆15/3253/29-03-2016 

Υπουργείο Υποδοµών & 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα 
Μ.Ε.ΕΠ. 

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
(παρ. α, άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

 � 28-03-2019 ∆15/3253/29-03-2016 

Υπουργείο Υποδοµών & 
Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα 
Μ.Ε.ΕΠ. 

�   
Υ/∆ 07-09-2018 

Π. Παπανικολάτος Υ/∆ Ανεκτέλεστου 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
  �  

Υ/∆ 07-09-2018 
Π. Παπανικολάτος 

• Έλεγχος νοµιµοποίησης (άρθρο 23.8 ∆ιακήρυξης) 

• Για την περίπτωση Ο.Ε.: 

Καταστατικό �   04-06-1997  

Ιδιωτικό Συµφωνητικό εταίρων �   23-06-1997 

 

�  

 646278.923502/01-09-2018  
& 
646278.923503/01-09-2018 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

(µε συνηµµένο το υπ’ αρίθ. 188/2015 έγγραφο 
πρωτοδικείου) 

 � 

 646278.923502/01-09-2018  
& 
646278.923503/01-09-2018 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 

• Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν  

Βεβαίωση Ανεκτέλεστου «Αποκατάσταση 
Προβλητών Φισκάρδου» 

  - 13290/18-05-2018 ∆ήµος Κεφαλλονιάς-∆.Τ.Υ. 

    
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας κ.  Π. 
Παπανικολάτου (ΑΕ780318) 

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

 
Στην συνέχεια αφού µονογράφησαν όλα τα κατατεθειµένα δικαιολογητικά η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε την 

εµπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών από τον προσωρινό µειοδότη (αρ. πρόσκλησης 22.139/20-08-2018 - αρ. εισερχοµένου 
24.156/10-09-2018) και προχώρησε στον έλεγχο τους όπου και διαπιστώθηκε ότι στα υποβληθέντα στοιχεία υπάρχουν οι παρακάτω 
ελλείψεις: 

 

• Πιστοποιητικό µη διάπραξης επαγγελµατικού παραπτώµατος των Α. Κύρκου (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) και Π. Παπανικολάτου 
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 20-08-2018. 
 

• Φορολογική Ενηµερότητα του προσωρινού µειοδότη που να που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς 
του διαγωνιζόµενου (13-03-2018). 
 

• Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγρ. και Συντ. της Επιθεώρησης Εργασ. Σχέσεων (ή ένορκη βεβαίωση εφόσον δεν 
υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού από την αρµόδια αρχή), από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 
πριν από την ηµερ. λήξης της προθεσµ. υποβολής προσφοράς(παρ. ββ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) ήτοι στις 06-03-2018 
(σηµειώνεται ότι µε τα ήδη υποβληθέντα δεν καλύπτεται το χρονικό διάστηµα από 06-03-2018 έως 13-03-2018). 
 

• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ-Τµ. ΤΣΜΕ∆Ε ενηµερότητας στελεχών της εταιρείας που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφοράς του διαγωνιζόµενου (13-03-2018). 
 

• Πιστοποιητικό Τµ. ΤΣΜΕ∆Ε µη απασχόλησης µισθωτών µηχανικών στην εταιρεία που να καλύπτει την ηµεροµηνία 
υποβολής προσφοράς του διαγωνιζόµενου (13-03-2018). 

 

• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ της εταιρείας που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς του διαγωνιζόµενου (13-03-
2018). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του ότι υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην 

αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4.2.α εδάφιο 2, να παράσχει προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο ώστε να τα 
συµπληρώσει µε την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
7. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
8. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
9. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 
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Αργοστόλι, 11 ∆εκεµβρίου 2018 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (β’ απόσπασµα) 
(ελέγχου συµπληρωµατικών δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου) 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨, ¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨ & ¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
Προϋπολογισµού 26.586,69 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) 

 
Στις 11 ∆εκεµβρίου 2018  ηµέρα Τρίτη και ώρα 08:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1. Γεράσιµος Φιλιππάτος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. Λεωνίδας Παγουλάτος ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

3. ∆ηµήτριος Στουπάς ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
Η Επιτροπή παρέλαβε µε το υπ’ αριθ. 30.418/05-11-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

σφραγισµένο φάκελο µε τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά του Προσωρινού Αναδόχου µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» σύµφωνα µε το άρθρο 4.2α της ∆ιακήρυξης.  
 Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγισή του φάκελου µε τα συµπληρωµατικά 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, στη µονογραφή, στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών καθώς και στον έλεγχο του εµπρόθεσµου 
της υποβολής τους. 
 

Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι : 

• Βεβαίωση ΠΕ∆ΜΕ∆Ε υπ’ αριθ. 1461/2018 

• Βεβαίωση ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε υπ’ αριθ. 401/2018 

• Αποδεικτικό Ενηµερότητας της ΑΑ∆Ε υπ’ αριθ. 64343380/2018 

• Έγγραφο Σ.ΕΠ.Ε. υπ’ αριθ. 284319/2018 

• Ένορκη βεβαίωση Ειρηνοδικείου Αργοστολίου υπ’ αριθ. 250/2018 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε) υπ’ αριθ. 4303/2017 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε) υπ’ αριθ. 4302/2017 

• Βεβαίωση Τµ. ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθ. 500/2018 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε) υπ’ αριθ. 4304/2017 
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά και πιο 

συγκεκριµένα δεν υποβλήθηκε Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ της εταιρείας που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου (13-03-2018). 

Βάσει των προαναφερόµενων και κατ’ εφαρµογή της παρ. 4.2.α της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή ότι: 

• Ο οικονοµικός φορέας  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» δεν απόδειξε ότι πληροί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης και 
προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς του. 

• Η εγγύηση συµµετοχής του οικονοµικού φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

• Λόγω του ότι στον πίνακα µειοδοσίας του εν λόγω διαγωνισµού δεν υπάρχει επόµενος προσφέροντας η 
παρούσα διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
2.ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
3.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω  Πρακτικού  ΙΙ 
 ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων 
οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων» Προϋπολογισµού 32.968,00€ (µε Φ.Π.Α. 

24%) 
 β) Την απόρριψη της προσφοράς του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» επειδή δεν 
απόδειξε ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
διακήρυξης και γ) την µαταίωση του  διαγωνισµού  γιατί  δεν υπάρχει επόµενος προσφέροντας.  
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 

         
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαδάτος Νικόλαος    
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  165  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3)  την  30/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: 7Σ20ΩΕ5-ΑΒΧ 
4) το από 13/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   του εν λόγω διαγωνισµού 
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 5) το  από 22-06-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω διαγωνισµού 
6) Την  209/5-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (α΄& β αποσπάσµατα )   
7) το από 13/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α΄ απόσπασµα)    
8) το   από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ   (β ’ απόσπασµα )   
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει στο σύνολό του   το Πρακτικό  ΙΙ ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ 

Κουρουκλάτων» Προϋπολογισµού 32.968,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) 
 

 2). Απορρίπτει  την προσφορά του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» επειδή 
δεν  πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
διακήρυξης. 
3) Ματαιώνει  τον ∆ιαγωνισµό  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου « Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές 
‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων » γιατί  δεν υπάρχει επόµενος προσφέροντας. 
4) Η εγγύηση συµµετοχής του οικονοµικού φορέα  µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής. 
 
5) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 
4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από 
γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.  
   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   380  / 2018                                                     Α∆Α:6∆ΩΠΩΕ5-ΡΑΒ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού ΙI ( αποσπάσµατα α’ & β’) της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  10ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 

 Πρακτικού  ΙΙ αποσπάσµατα α’ & β’  ) Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  

Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής : α) το µε αρίθ. πρωτ. 28347/18-10-2018 διαβιβαστικό του  Πρόεδρου  της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου   µε 
το οποίο διαβιβάζει το από 12/10/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α΄απόσπασµα)   και β)     το  µε αρίθ. πρωτ. 34772/14-12-2018  διαβιβαστικό 
του  Πρόεδρου  της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου   µε το οποίο διαβιβάζει    από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ  (β ’ απόσπασµα )  του εν 
λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία  αναλυτικά έχουν  ως εξής:  
 
Αργοστόλι, 12 Οκτωβρίου 2018  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α’ απόσπασµα) 
(ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου) 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Τ.Κ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε ΠΥΛΑΡΟΥ  » 

 
Προϋπολογισµού 25.692,48  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
Στις  12 Οκτωβρίου 2018  ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής της 

∆ηµοπρασίας του ανωτέρω έργου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 04/2018  Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς   και αποτελείται από τους εξής:  

1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ΜΕΛΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆ΤΥ  

3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ  ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
 Η Επιτροπή παρέλαβε µε το υπ’ αριθµ  23677 (04-09-2018)   Έγγραφο  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά του Προσωρινού Αναδόχου µε την επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.2α της ∆ιακήρυξης.  
 Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι : 

1. Αντίγραφο της Βεβαίωσης ΜΕΕΠ (Αρ. ΜΕΕΠ 29771) µε αριθµ. πρωτ. ∆15/20873/08-09-2015 (φύλλα 2) 
2. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως µε αριθ. πρωτ. 466 /2018  για την εταιρεία από το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας (φύλλο 1) 
3. Πιστοποιητικό περί µη εκκαθάρισης µε αριθ. πρωτ. 467/2018για την εταιρεία από το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας (φύλλο 1) 
4. Πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση µε αριθ. πρωτ. 468/2018 από το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

(φύλλο 1) 
5. Αντίγραφο Ποινικού µητρώου µε αριθµ. πρωτ. 4873/27-08-2018 (φύλλο 1) 
6. Αντίγραφο Ποινικού µητρώου µε αριθµ. πρωτ. 4874/27-08-2018 (φύλλο 1) 
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7. Αντίγραφο Ποινικού µητρώου µε αριθµ. πρωτ. 4875/27-08-2018 (φύλλο 1) 
8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας µε αριθµ. πρωτ. 604392 /28/12/2017  από τη Γενική ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του 

ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) µε ισχύ έως τις 27/06/2017  (φύλλο 1) 
9. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας µε αριθµ. πρωτ. 337870/19/07/2018 του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) µε ισχύ έως τις  

18/01/2019  (φύλλο 1) 
10. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (ΤΖΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) µε αριθµ. πρωτ. 212879 /12-02-2018 του ΕΦΚΑ µε ισχύ 

έως τις 11-08-2018  (φύλλο 1) 
11. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (ΤΖΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)µε αριθµ. πρωτ. 954247 /1-08-2018  του ΕΦΚΑ µε ισχύ έως 

τις  01-02-2019  (φύλλο 1) 
12. Υ/∆ του Παναγή Παπαδηµάτου του Χαράλαµπους περί ασφαλισµένων µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και προσώπων 

που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης (φύλλο 1) 
13. Υ/∆ του Παναγή Παπαδηµάτου του Χαράλαµπους ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού για τις λοιπές 

περιπτώσεις του άρθρου 22.Α.4 της ∆ιακήρυξης (φύλλο 1) 
14. Υ/∆ του Παναγή Παπαδηµάτου του Χαράλαµπους ότι δεν   έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισµού σε βάρος της 

Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν.4412/2016 (φύλλο 1) 
15. Υ/∆ του Παναγή Παπαδηµάτου του Χαράλαµπους  περί  ορίου ανεκτέλεστου (φύλλο 1) 
16. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας µε αριθµ. πρωτ. 518 /Σειρά Γ 1362123 /10-04-2018 από τη ∆ΟΥ Αργοστολίου του 

Υπουργείου Οικονοµικών µε ισχύ έως τις 10-05-2018 (φύλλο 1) 
17. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας µε αριθµ. πρωτ. 1262 /Σειρά Γ 1362703 /17-08-2018 από τη ∆ΟΥ Αργοστολίου του 

Υπουργείου Οικονοµικών µε ισχύ έως τις 17-09-2018  (φύλλο 1) 
18. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε  για στελέχη εταιρείας (ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  µε αρ.πρωτ. 1808 

(28-12-2-17 )  µε ισχύ έως τις  28-06-2018   (φύλλο 1) 
19. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε  για στελέχη εταιρείας (ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  µε αρ.πρωτ. 676  

(27-07-2018  )  µε ισχύ έως τις  27-01-2019  (φύλλο 1) 
20. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε  για στελέχη εταιρείας (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ )  µε αρ.πρωτ. 

1815   (29-12-2017 )  µε ισχύ έως τις  29-06-2018   (φύλλο 1) 
21. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε  για στελέχη εταιρείας (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ )  µε αρ.πρωτ. 675    

(27-07-2018 )  µε ισχύ έως τις  27-08-2018   (φύλλο 1) 
22. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε  για στελέχη εταιρείας (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ )  µε αρ.πρωτ. 743    

(27-08-2018 )  µε ισχύ έως τις  27/09/2018   (φύλλο 1) 
23. Βεβαίωση ΠΕΣΕ∆Ε/ΣΕ∆Ε Κεφαλληνίας υπ’ αριθ. 28 /28-12-2018  µε ισχύ έως τις 31-01-2019 (φύλλο 1) 
24.  Βεβαίωση ΠΕ∆ΜΕ∆Ε υπ’ αριθ. 37 /09-01-2018  µε ισχύ έως τις 31-12-208 (φύλλο 1) 
25. Βεβαίωση ΤΕΕ υπ’ 119848/9588  (12-01-2018) για ΧΡΗΣΤΟ ΤΖΟΥΦΗ  ισχύ έως τις 31-12-2018 (φύλλο 1) 
26. Βεβαίωση ΤΕΕ υπ’ αριθ. 1488 /47122/28-12-2017  για ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  µε ισχύ έως τις 31-12-2018 (φύλλο 1) 
27. Βεβαίωση ΤΕΕ υπ’ αριθ. 1486/87751/28-12-2017 για Ν. ΤΣΙΓΑΡΑ µε ισχύ έως τις 31-12-2018 (φύλλο 1) 
28. Βεβαίωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ περί µη καταδίκης υπ’ αριθ. 19/20-11-2017  για Χ. Τζούφη (φύλλο 1) 
29. Βεβαίωση TEE περί µη καταδίκης για Χ. Αναστασίου µε αρ. πρωτ. 1488/47122/28-12-2017  (φύλλο 1)ισχύει έως 28/6/2018  
30. Βεβαίωση TEE περί µη καταδίκης για Ν. ΤΣΙΓΑΡΑ µε αρ. πρωτ. 1486 /87751/28-12-2017 (φύλλο 1) ισχύει εως 28/6/2018  
31. βεβαίωση ανεκτελέστου της ∆ΤΥ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε αριθµ πρωτ 7066/20-03-2018  
32.  Γενικά πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ της Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ µε αριθµ.πρωτ 497766.707878/04.12.2017 και αριθµ.πρωτ 

639586.913663/03.08.2018 
33. Πρακτικό Συνεδριάσεως ∆.Σ Νο 203/23-04-2018 της Χ.Παπαδηµάτος  ΑΕ περί συµµετοχής σε ∆ηµοπρασία για το 

έργο ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ΄΄ 
34. Κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας ΄΄Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ’’. 

 
Στην συνέχεια αφού έγινε έλεγχος του εµπροθέσµου µονογράφησαν  όλα τα κατατεθειµένα δικαιολογητικά η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο τους όπου και διαπιστώθηκε ότι στα υποβληθέντα στοιχεία υπάρχουν οι παρακάτω ελλείψεις: 

• Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ (ΤΖΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ) για µη πειθαρχικό παράπτωµα που να καλύπτει χρονικές 
στιγµές  έως 24-04-2018 & 20-08-2018 

• Βεβαίωση ΤΕΕ για πειθαρχικό αδίκηµα (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ) που να καλύπτει  την 20-08-2018 

• Βεβαίωση ΤΕΕ για πειθαρχικό αδίκηµα (ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) που να καλύπτει  την 20-08-2018 

• Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ µεταγενέστερο της 20-08-2018 

• ∆εν υποβλήθηκε πιστοποιητικό από ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ  Συντονισµού ΣΕΠΕ ή ένορκη 
βεβαίωση για τα οριζόµενα 23.3 παρ.ββ της διακήρυξης 

• Προσκόµιση βεβαίωσης ΤΣΜΕ∆Ε ότι δεν απασχολεί µηχανικούς µέλη ΤΕΕ η εταιρεία ή την βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας του υπαλλήλου και για τις δύο ηµεροµηνίες 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΣΜΕ∆Ε της εταιρείας που να καλύπτονται και οι δύο ηµεροµηνίες 24-04-2018 & 
20-08-2018 

• Πιστοποιητικό του πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ότι η εταιρεία δεν έχει υπαχθεί στην διαδικασία εξυγίανσης.  
Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του ότι υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην 

αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4.2.α εδάφιο 2, να παράσχει προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο ώστε να τα 
συµπληρώσει µε την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω  Πρακτικού  ΙΙ 
 ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ.» 
Προϋπολογισµού 25.692,48 € (πλέον  ΦΠΑ 24%). 
β) την Απόρριψη  της προσφοράς του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «Χ . ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ» επειδή δεν  πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις συµµετοχής του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 
γ)την Ανακήρυξη  προσωρινού  ανάδοχου  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  
Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ» την   εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Ε.∆.Ε » ο οποίος προσέφερε 
µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , είκοσι οκτώ  (28 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4.2 της διακήρυξης. 
 δ) Η εγγύηση συµµετοχής του οικονοµικού φορέα  µε την επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.»  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 
  Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 

        Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαδάτος Νικόλαος    
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  140 /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3)  την  56/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α:  Ω4ΝΟΩΕ5-03Θ 
4) το από 24/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   του εν λόγω διαγωνισµού 
 5) το  από 22-06-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω διαγωνισµού 
6) την 210/5-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί έγκρισης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι αποσπασ α & β) 
7) το από 12/10/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α΄απόσπασµα)   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
8) το από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ  (β ’ απόσπασµα )  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
12. 1). Εγκρίνει στο σύνολό του   το Πρακτικού  ΙΙ ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου« Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρεών.» 
Προϋπολογισµού  25.692,48  € (πλέον Φ.Π.Α ). 

2). Απορρίπτει   την προσφορά του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «Χ . ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ» επειδή δεν  πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις συµµετοχής του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 
Η εγγύηση συµµετοχής του οικονοµικού φορέα  µε την επωνυµία «Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.»  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 
3) Ανακηρύσσει προσωρινό   ανάδοχο   του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  
Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ» την   εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Ε.∆.Ε » ο οποίος 
προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , είκοσι οκτώ  (28 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου σύµφωνα 
µε την παράγραφο 4.2 της διακήρυξης. 

13.  
4) Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται   µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 
 
5) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 
4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από 
γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     381 / 2018                                                   Α∆Α: Ω3ΝΑΩΕ5-ΒΛΑ 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιµων υλικών (µετάλλου, σιδήρου, σύµµεικτου 
και αλουµινίου) ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το  12 ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιµων υλικών (µετάλλου, σιδήρου, σύµµεικτου και αλουµινίου) ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ.  35599/21-12-2018 διαβιβαστικό  της γραµµατέας   της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών κ. Κυριακάτου Μαρίας     σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το 
µε αρίθ. πρωτ.   35598/21-12-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   35598 
                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
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Στο Αργοστόλι, σήµερα την 21ην  ∆εκεµβρίου 2018, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα              10.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
στο  ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» κατόπιν της αρ. πρωτ. 34675/2018 εγγράφου προσκλήσεως του 
Προέδρου της η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την 
εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιµων υλικών (µετάλλου, σιδήρου, σύµµεικτου και αλουµινίου) ∆ήµου Κεφαλλονιάς, όπως ορίζεται 
στην αρ. πρωτ. 33974/2018 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου,  η οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.   
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Σπυρίδων Ματιάτος (Πρόεδρος) 
2) Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
3)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Στις 10.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους σε 
σφραγισµένους φακέλους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής δικαιολογητικών εµφανίσθηκαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά οι κάτωθι 
ενδιαφερόµενοι:  
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
Φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιµων υλικών (µετάλλου, σιδήρου, χαλκού 
και αλουµινίου) ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

Α/Α           ΣΥΜΜΜΕΤΕΧΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
  1. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ και ΥΙΟΙ Ο.Ε. δια τους 
εκπροσώπου της Καπετανή Ιωάννη-Παναγιώτη του 
∆ηµητρίου 
 

 
     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
πλήρη δικ/κα 
 

 
  2. 

 
 
 
 

           
           

 

Στη συνέχεια και ώρα 10.30 π.µ. ο Πρόεδρος δήλωσε ότι έληξε η ώρα κατάθεσης των δικαιολογητικών και η Επιτροπή 
αποσφραγίζει τους φακέλους µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και  ελέγχει  την πληρότητα τους.  
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Επιτροπή ανακοινώνει ότι οι προσφέροντες που έχουν πλήρη δικαιολογητικά και πληρούν 
τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο υποβολής των οικονοµικών προσφορών είναι οι κάτωθι: 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ  και ΥΙΟΙ  Ο.Ε. 
Απέκλεισε τους ακόλουθους προσφέροντες ………………………………………………………….. 
 
Στη συνέχεια και ώρα 10.40 π.µ. ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις οικονοµικές τους προσφορές.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
   Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκποίηση διαφόρων  
    ανακυκλώσιµων υλικών  µετάλλου, σιδήρου, χαλκού και αλουµινίου)  
    ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο      Προσφορά         Υπογραφή  
  1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ και ΥΙΟΙ Ο.Ε. (διά του 

εκπροσώπου Καπετανή Ιωάννη-Παναγιώτη του 
∆ηµητρίου 
 
 

Σίδηρος 105 € ανά τόνο 
Αλουµίνιο 503 € ανά τόνο 
Χαλκός 1310 € ανά τόνο  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία µε την επωνυµία ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ και ΥΙΟΙ Ο.Ε. δια του 
εκπροσώπου της Καπετανή Ιωάννη –Παναγιώτη του ∆ηµητρίου, η οποία προσέφερε για σίδηρο 105 € ανά τόνο, για αλουµίνιο 503 
€ ανά τόνο και για χαλκό 1310 € ανά τόνο.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή και ο τελευταίος πλειοδότης. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας 
θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
                   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                                      Ο   ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                                                                        
                  Ο  Πρόεδρος   
                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                     Τα  µέλη 
                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του ως έχει του ως άνω Πρακτικού και την ανακήρυξη πλειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ και ΥΙΟΙ Ο.Ε. δια του εκπροσώπου της Καπετανή Ιωάννη –Παναγιώτη του ∆ηµητρίου, η οποία προσέφερε 
για σίδηρο 105,00  € ανά τόνο, για αλουµίνιο 503,00 € ανά τόνο και για χαλκό 1.310,00  € ανά τόνο. 

                    Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν  : Γαρµπή Σοφία –Μιχαλάτος Θεόφιλος -Κουρκουµέλης Ηλίας –Κωνσταντάκης Άγγελος   
Ανουσάκης Νικόλαος και Παπαδάτος Νικόλαος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Τις µε  αριθµ. 28/2018 και 297/2018 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου  
              Κεφαλλονιάς . 
4) την 340/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης Α∆Α: 7Μ53ΩΕ4-8ΘΣ     
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5) Το   35598/21-12-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 35598/21-12-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της Φανερής 
– προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιµων υλικών (µετάλλου, σιδήρου, σύµµεικτου 
και αλουµινίου) ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 2) Ανακηρύσσει  πλειοδότη    της Φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση διαφόρων 
ανακυκλώσιµων υλικών (µετάλλου, σιδήρου, σύµµεικτου και αλουµινίου) ∆ήµου Κεφαλλονιάς την εταιρεία µε την επωνυµία 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ και ΥΙΟΙ Ο.Ε. δια του εκπροσώπου της Καπετανή Ιωάννη –Παναγιώτη του ∆ηµητρίου, η οποία προσέφερε 
για σίδηρο 105,00  € ανά τόνο, για αλουµίνιο 503,00 € ανά τόνο και για χαλκό 1.310,00  € ανά τόνο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    382  / 2018                                         Α∆Α: 676ΣΩΕ5-ΡΞΟ 
 ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση  Επιτροπής για την διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων έργων , µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 2019. 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη, το 13 ο θέµα      ηµερήσιας 
διάταξης : «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων µέσω ΚΗΣ για την ανάθεση δηµοσίων Συµβάσεων 
έργων , µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιµώµενη αξία είναι ίση ή κατώτερη των 
20,000,00 € χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 2018.»  ανέφερε  τα παρακάτω:  

Σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/ 2016 που αναφέρεται ότι «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται 
όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.» Στην 
παρ 5 του αρ 118 ορίζονται τα εξής: Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστηµονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δηµοσιεύει 
µια φορά κατ’ έτος και για διάστηµα είκοσι ηµερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφεροµένων ανά κατηγορίες 
έργων/µελετών. Στην πρόσκληση η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόµενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής 
τεχνικής ικανότητας για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρείς ενδιαφερόµενοι, 
διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. 

Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση από Επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, 
µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), µέσω 
του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις. 
Η αριθ. ∆ΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ 900 Β΄/17-3-2017) στο άρθρο 1 αναφέρει 
ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρµογή στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµόσιων συµβάσεων έργων, 
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του ν. 4412/16 οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από τις αναθέτουσες αρχές του άρθρου 2 του ν.4412/16 ενώ το 
άρθρο 2 αναφέρει τη δηµιουργία Κεντρικού Μητρώου Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κληρώσεων για ∆ηµόσιες Συµβάσεις και το άρθρο 
4 την επιχειρησιακή λογική του Κ.Η.Σ.Κ  . Μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων ενδιαφεροµένων υποψηφίων αναδόχων ανά 
κατηγορία έργου/µελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και των στοιχείων της σύµβασης 
δίνεται η δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διµελής 
ή τριµελής επιτροπή 
υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για συγκεκριµένη σύµβαση. Η αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά τη κρίση της να ορίσει µια 
επιτροπή κατ΄έτος. Ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραµµένος χρήστης του 
συστήµατος. 
Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από το χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και µέλος της επιτροπής κληρώσεως που 
έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016 έγινε η κλήρωση της επιτροπής και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 2217/25-1-2018 πρακτικό στο οποίο 
αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων υπαλλήλων. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι 
ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ του Ν.4412/2016. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Γαρµπή  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 34863/17-12 -2018 διαβιβαστικό του αναπληρωτή 
Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το ταυτάριθµο  Πρακτικό 
∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης  για την συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής  το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
 

              
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  17-12-2018 
        ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ    Αρ. Πρωτ.:       34863 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Βεργωτή 160 
Ταχ. Κώδικας: 28100 
Τηλ.:  26710-22725 
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Φαξ:  26710-22472 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω ΚΗΣΚ 

Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 17 του µήνα ∆εκεµβρίου  του έτους 2018 ηµέρα 
∆ευτέρα και σύµφωνα µε τις διατάξεις :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011). 
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β’/07.11.2011). 
3. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
4. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
5. To αρθρο 118 του Ν4412/2016 
6. Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν3852/2010 
7. Την ∆ΝΣγ/ οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση του υπουργού υποδοµών και Μεταφορών ( ΦΕΚ 900Β/17-3-2017) 
ο κος Καλογερόπουλος Θεόδωρος , Προϊσταµένος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των 
α) Κλαουδάτου Γεράσιµο, Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
β) Τσιούτσιου Γεράσιµου,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
διενήργησε δηµόσια κλήρωση. 
 Αφού έλαβε υπόψη: 
α) Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων έργων , µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 2018 
β) Την ∆ΝΣγ/ οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση του υπουργού υποδοµών και Μεταφορών ( ΦΕΚ 900Β/17-3-2017) 
 
γ) Την υπ΄ αριθµ.  20079/ 27-7-2018 ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 
 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους 
στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τον κάτωθι διαγωνισµό  
Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 
Επιτροπή για την διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων , µελετών και 
παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00€ 
χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 2019 
Τακτικά µέλη: 
1. Κοντογιάννης Γεώργος ,  Π.Ε  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
2. Παγουλάτος Λεωνίδας ,   Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος. Μηχ/κός Π.Ε.  
3. Βασιλάτου Σταµατούλα , Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1. Γιακουµάτου Μαριάνθη   Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. 
2. Τσιούτσιος Γεράσιµος , Χηµικός Μηχανικός Π.Ε  
3. ∆ανελάτος Σπυρίδων , Μηχανολόγος  Μηχ/κός Π.Ε.  
 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:                                                                                                                  
Οι Υπάλληλοι 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆.Τ.Υ.     
        
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα  
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση ως  έχει της παραπάνω Επιτροπής και τον ορισµό Προέδρου της , τον κ. Κοντογιάννη  
Γεώργιο    µε αναπληρωτρια   την κ Γιακουµάτου Μαριάνθη. 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος  -Παπαδάτος Νικόλαος -Κουρκουµέλης 
Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 
 

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γ το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 
3)  την ∆ΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466 απόφαση του υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ 900 Β΄/17-3-2017) 
4) τις διατάξεις του αρ 72 του Ν.3852/10 
5)  το υπ’αριθµ  34863/17-12-2018 πρακτικό κλήρωσης 
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί Επιτροπή ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής 
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη των 
20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας έως 31-12-2019, αποτελούµενη από 3 µέλη, ως εξής: 
 
Τακτικά µέλη: 
1. Κοντογιάννης Γεώργος ,  Π.Ε  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
2. Παγουλάτος Λεωνίδας ,   Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος. Μηχ/κός Π.Ε.  
3. Βασιλάτου Σταµατούλα , Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε 



 1131 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1. Γιακουµάτου Μαριάνθη   Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. 
2. Τσιούτσιος Γεράσιµος , Χηµικός Μηχανικός Π.Ε  
3. ∆ανελάτος Σπυρίδων , Μηχανολόγος  Μηχ/κός Π.Ε.  
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κοντογιάννης Γεώργιος   µε αναπληρώτρια   την κ Γιακουµάτου Μαριάνθη. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    383   / 2018                                                     Α∆Α: ΩΖΣΤΩΕ5-ΟΙ∆ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση 
∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  14ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση 
τευχών δηµοπράτησης του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την αρίθ. πρωτ.  35670/21-12-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
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1. Αναθέτουσα αρχή : ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι  

Ταχ.Κωδ. : 28100 

Τηλ. : 2671360101 (Γραφείο Πρωτοκόλλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 
2671360154 (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 
2671027985 (Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Telefax : 2671022572 

E-mail : kpefani@kefallonia.gov.gr (Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) 
………………….@kefallonia.gov.gr (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Πληροφορίες:  : κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος, τηλ.: 2671022725 
κ. Σπυρίδων ∆ανελάτος, τηλ.: 2671022796 

2. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
3. Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς  
4. Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
5. ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
6. Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 

και Ιθάκης 
 

1. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, 
υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

2. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή 
µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται 
να δηλώσουν άµεσα, στους προσφέροντες (µέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήµατος) ή στον 
ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο 
των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 

 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη 
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆)  
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος, 
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ι) η τεχνική µελέτη, 
ια) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 
και 
ιβ) οι αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου (πχ. περιβαλλοντική αδειοδότηση κτλ). 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια 
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής www.kefallonia.gov.gr. 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  / /2019. (Προτείνεται 11 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή) η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις / /2019 (4 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό ηµέρα Παρασκευή) 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήµατος. 
 
Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των 
∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε χρήση των 
επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή 
απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται, µε χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήµατος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα 
στοιχεία εκείνα που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση µε τη µορφή ψηφιακά 
υπογεγραµµένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, ως συνηµµένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. ∆εν χαρακτηρίζονται ως 
εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες και την οικονοµική προσφορά.  
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων µε χρήση µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. 
ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυµεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικά, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω αναφερόµενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία µε µορφή Portable Document Format (PDF) ή 
ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαµβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του υποσυστήµατος, όπως περιγράφεται 
κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» είναι τα 
οριζόµενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable 
Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της 
υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζεται 
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι 
οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
υποσυστήµατος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 
(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, µέσω των λειτουργιών του υποσυστήµατος, σε εκτύπωση ελέγχου οµαλότητας των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» των ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής και της Οικονοµικής Προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά 
υπογράφονται από τους προσφέροντες µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και 
επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστηµική υποβολή της προσφοράς το υποσύστηµα 
πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα παραχθέντα ηλεκτρονικά 
αρχεία (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Οικονοµική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά 
υποβάλλεται στο υποσύστηµα. ∆ιαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστηµα ενηµερώνει τους προσφέροντες µε 
σχετικό µήνυµα σφάλµατος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειµένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές 
ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του υποσυστήµατος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
ζ) Από το υποσύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
3.6 Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF) που φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων 
πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο υποσύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του υποσυστήµατος έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ Σύναψη σύµβασης/ 

Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 
 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται 
από το υποσύστηµα.  
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β) Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, 
προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου “Οικονοµική 
Προσφορά”.  
 
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού», αναρτάται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ο σχετικός 
κατάλογος µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής 
των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα 
από το υποσύστηµα.  
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
ε) Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά µειοδοσίας, στο πρακτικό 
της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της. 
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας 
κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια 
µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, η διαδικασία συνεχίζεται τις 
επόµενες εργάσιµες ηµέρες. 
 
ζ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους εκδότες που αναγράφονται 
στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 
επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται 
διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του, που υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο 
εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος, προς έγκριση .  
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει 
πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συµµετεχόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
(προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε ηµέρα και 
ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί µέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος. 
 
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα 
αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης 
σε αυτόν µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως 
άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόµενα, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι ψευδή ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες 
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επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
η οποία, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, µέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 
απόφασης. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, µετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού». 

 
ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόµενων βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων αναστολών επί αυτών και µετά την ολοκλήρωση του 
προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο 
προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 
παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήµατος, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21, ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του ίδιου 
άρθρου. 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος, 
προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα 
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.  
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 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 σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται, 
σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

3. 4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται 
να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτηµά του.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου 
εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 
της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 
κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή 
ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 
4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της 
προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και 
δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι 
(20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής 
και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας 
αρχής. 
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ 
κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί 
της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. 
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016. 
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.  

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

Παραρτήµατα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, 

συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα.  

6.2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

6.3. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, 
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται 
σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

1. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
δηµόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το 
άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους 
µε κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 
116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
- της µε αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν 
την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
 

2. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
 

2. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

3. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 
ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, 
µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.∆.Ε. µε την ΣΑΕΠ 522/07-09-2017 (Α∆Α: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54) και σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθ. 355/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Κ.Ε. 2017ΕΠ02200004 και Κ.Ε. 
64.7333.02 ∆ήµου Κεφαλλονιάς).  

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235).  

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του 

εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς, µέσω της 
λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 
έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση υπ. αριθ.    /2018 (Α∆Α:  ) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
Ο τίτλος του έργου είναι:  
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« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ». 
1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 

 
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 €  
(Ευρώ) και αναλύεται σε: 
 
∆απάνη Εργασιών 594.282,55 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 106.970,86 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών  
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύµφωνα  
µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 105.188,01 € 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές  
σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 10,19 € 
Φ.Π.Α. 24% 193.548,39 € 
 
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016. 
 
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 
(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
 

Τ.Κ. ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ Τ.Κ. ΠΟΥΛΑΤΩΝ 

Τ.Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ Τ.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ Τ.Κ. ΠΟΡΟΥ 

Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΤΖΑΜΕΡΑΛΑΤΑ 

Τ.Κ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΑ  Τ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ  

Τ.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Τ.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

µε αρ. µελέτης 103 /2018 είναι η συντήρηση και επισκευή δηµοτικών δρόµων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως 
αναπτύσσονται στη τεχνική έκθεση της µελέτης.  

Η παρούσα σύµβαση εµπίπτει στην κατηγορία έργων: 
1. Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

 
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής 
υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  

• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.  

• ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. 
Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη 
της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον 
δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του 
φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οοµάδες εργασιών, οι οποίες 
συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο 
τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι 
οµάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες (300) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
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13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 

13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) 
του ν. 4412/2016 .  

 
13.3 Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  
13.4 ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  
 
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της 

παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
16.120,00 € (ευρώ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία :  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) τον κύριο του έργου προς τον οποίο απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  
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 διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,  
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.  
(Στο σηµείο αυτό γίνεται παραποµπή στα σχετικά υποδείγµατα, εφόσον υπάρχουν). 

 
15.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι /  /2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου αν ο προσφέρων 

αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της 
παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

 
15.5 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016 . 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.  

2. ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του 
ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και 
κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
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Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και 
επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .  
 
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας στην παρούσα σύµβαση. 
 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 

 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο 
άρθρο 6.3. της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
 
 
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  /  /2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.  
(Σηµ. τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ) 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  / /2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 
(ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ Ε.∆.) 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα 
αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε 
άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας 
“Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων.  
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 

παρούσας. 
3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται 
στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε 
ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν 
προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου 
δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη 
συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 22 
της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
21.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 
«Ο∆ΟΠΟΙΙΑ» και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 
και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης., 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 
(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού 
φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών 
φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε µέλος της ένωσης.  
22.Α. Λόγοι αποκλεισµού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν 
πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) 
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, 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 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 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 (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
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 τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) 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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, αφορά τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού 
φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς:  
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 
22.A.3 Για την ανάθεση της παρούσας σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 22.A.1 και 22.A.2. 
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης προσφέρων σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό 
φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους 
οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί 
µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 
κυρώσεις,  
(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της 
παρούσας,  
(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε αµφιβολία την ακεραιότητά του. 
22.Α.5. «Για την παρούσα σύµβαση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 
(εθνικός λόγος αποκλεισµού).» 
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.  
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η 
περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 
22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 
22.Α.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε 
τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο 
ισχύει η απόφαση. 
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο 
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
22.Α.9. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του 
αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. 
 
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆)  
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να είναι 
εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 
Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α 
του ν. 4412/2016. 
 
22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.5 της παρούσας. 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, 
όπως ισχύει. 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.6 της παρούσας. 
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22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση. 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής 
φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων 
προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού κατά τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 ή µε την 
σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική 
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή 
άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα). 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή 
ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν . 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για τη 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆) την 
πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει µαζί µε 
το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆ κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
23. 2 . ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται 
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη 
σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών, 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 Α 
της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν 
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4 του άρθρου 22 
Α.  

 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η 
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, 
εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση 
διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.  
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Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της παραγράφου Α.1 του 
άρθρου 22. 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα) σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.  
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

• φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον οικονοµικό φορέα και 
για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που 
έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

• ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό 
τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί µόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη 
του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε 
σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν 
αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας των φυσικών 
προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 
προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν 
απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το 
πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων.  
(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου 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 περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.  
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.  
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 
 
(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 
«Για την παρούσα σύµβαση δεν απαιτούνται δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών ώστε να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισµού).» 
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας 
«Ο∆ΟΠΟΙΙΑ».  
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και 
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 
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2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 
23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµικη επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών που περιέχει  

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή 
ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά 
µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  

 
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων απαιτήσεων οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται ένα ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα µε την 
τιθέµενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της µη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συµβάσεων: 

• µε την υποβολή ενηµερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

• µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόµενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 
έργων (είτε ως µεµονοµένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενηµέροτητα 
πτυχίου κατά τις κείµενες διατάξεις  
 

(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από 
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII 
του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόµενο 
από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από 
οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆  
 
Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών που περιέχει  

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.∆ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή 
ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά 
µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016 ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 22.∆ 
απαίτηση. 
 

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων απαιτήσεων τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 22.∆, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται ένα ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από 
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII 
του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο 
από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από 
οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
 
∆εν απαιτούνται στην παρούσα σύµβαση. 
 
23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
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Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς 
σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο,  
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού, µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωµένου, από 
δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

23.9. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων 
 
(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς 
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, µπορούν να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την 
αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον 
επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από 
τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
 
(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενηµερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών : 
- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εργοληπτικής 
επιχείρησης. Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, καθόσον 
τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενηµερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 
- τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την προϋπόθεση όµως ότι 
καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόµενες περιπτώσεις) από την Ενηµερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού του άρθρου 22. Α.4. (θ). 
- το πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών του άρθρου 23.3. (στ). 
- τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης. 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον 
στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο 
ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας εµπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την υποβολή σχετικού συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: 
(α) υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
(β) υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα: 
- α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ) 
 
- β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται 
από το υποσύστηµα, αφού συµπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρµες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου. 
 
25.3 Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους υπεργολάβους και ότι 
διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, µε 
το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
Άρθρο 26 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 334/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί αποδοχής της µελέτης του έργου. 
 
26.2 Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση 

να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου, που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε 
αυτόν. 

                                                                                                  Αργοστόλι   /   / 2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σπυρίδων ∆ανελάτος                                                                      Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                                                              Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
14. Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη  να εγκρίνουν  τους  όρους δηµοπράτησης-∆ιακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης  της 

σύµβασης  για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
προϋπολογισµού 1.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α )  

15. Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
                 Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος  -Παπαδάτος Νικόλαος -Κουρκουµέλης Ηλίας – 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  334  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του  έργου) 
3) Το  438/27-12-2018 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
4)την µε αρίθµ. πρωτ. 35954/27-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών ∆απανών για το εν λόγω έργο. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

16. 1).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» µέσω Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου «Συντήρηση 

–αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 1.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α ) 
 
2).  Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται  στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 

παρούσας. 
 Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και 

αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr,  
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε 

ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου.  Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των 

τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου 

δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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4).  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του 
τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε 
την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 
κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί 
ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 
368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α της 
παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   384  / 2018                                                       Α∆Α: 6Π6ΓΩΕ5-Υ3Θ 
 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση βατότητας της οδού Ι. Φωκά 
στο Αργοστόλι». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το      15 ο θέµα      
ηµερήσιας διάταξης:   «Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση βατότητας της οδού Ι. 
Φωκά στο Αργοστόλι»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς 
ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε ισχύ. Οµοίως 
διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) 
δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή 
της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν 
µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον 
συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 
του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση 
µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε 
µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω 
έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Με την αριθµ.  310/17-10-2018  Α∆Α: 6ΘΞΦΩΕ5-Θ09 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε η ανάθεση κατασκευής του 
έργου  «Βελτίωση βατότητας της οδού Ι. Φωκά στο Αργοστόλι»  σύµφωνα µε την 86/2017 θεωρηµένη  Μελέτη όπως συντάχθηκε 
από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε 
ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
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Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής 
κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 26/09/2018προέβη στην ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του 
προσωρινού αναδόχου, από τον συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς 
φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. τις 13-12-2018 παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας  ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ    
αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας της οδού Ι. Φωκά στο Αργοστόλι»   
Με το αρ. πρωτ.  34691/14-12-2018  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, για 
κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της 
σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ. 35220/19-12-
2018 σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 35220/19-12-2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η 
εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει 
την σύµβαση κατασκευής του έργου «Βελτίωση βατότητας της οδού Ι. Φωκά στο Αργοστόλι»  αντί ποσού  13.886,00 µε  Φ.Π.Α   
24% στον οικονοµικό φορέα ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ    , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
                   µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαδάτος Νικόλαος-  Κουρκουµέλης Ηλίας- Θεόφιλος 
Μιχαλάτος -Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από 86/2017  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την αριθµ.  310/17-10-2018  Α∆Α: 6ΘΞΦΩΕ5-Θ09 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος 
κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το από 13-12-2018 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 34691/14-12-2018  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της 
σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα µε αρίθ. πρωτ. 35220/19-12-2018 υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της σύµβασης κατασκευής του έργου 
«Βελτίωση βατότητας της οδού Ι. Φωκά στο Αργοστόλι»  αντί ποσού 13.886,00 µε Φ.Π.Α  24% στον οικονοµικό φορέα 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ    , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ   θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου 
σύµφωνα µε την  310/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   385  / 2018                                                          Α∆Α: 7ΑΖΜΩΕ5-ΙΕ3 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ( αποσπάσµατα α’ & β’) της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ  από την συζήτηση και την ψηφοφορία του προς συζήτηση θέµατος και προεδρεύει 
στην συνεδρίαση ο Α/Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Θεόφιλος  
κ. Μιχαλάτος   ο οποίος εισηγούµενος     το  9ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού  ΙΙ (αποσπάσµατα α’ & β’  ) 
Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΡΑΖΑΤΩΝ» θέτει υπόψη της Επιτροπής : α) το µε αρίθ. πρωτ. 28347/18-10-2018 διαβιβαστικό του  Πρόεδρου  της κ. Γεράσιµου 
Φιλιππάτου   µε το οποίο διαβιβάζει το από 11/10/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI  (α΄απόσπασµα)   και β)     το  µε αρίθ. πρωτ. 34772/14-12-
2018  διαβιβαστικό του  Πρόεδρου  της κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου   µε το οποίο διαβιβάζει    από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI (β ’ 
απόσπασµα )  του εν λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία  αναλυτικά έχουν  ως εξής:  
 
 
Αργοστόλι, 11/10/2018 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ» 
Προϋπολογισµού 45.411,50 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24% ) 

 
Στο Αργοστόλι στις 10 Οκτωβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από 
τους εξής:  

1. Γεράσιµος Φιλιππάτος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. Λεωνίδας Παγουλάτος ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 
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3. ∆ηµήτριος Στουπάς ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
 Η Επιτροπή παρέλαβε µε το υπ’ αριθ. 24431/12-9-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά του Προσωρινού Αναδόχου µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.2α της ∆ιακήρυξης.  
 Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι : 

- Γραµµάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης Νο 355/11-9-2018 ποσού 1.834,00 ευρώ. 
- Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 272845/11-6-2018 βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (ΕΦΚΑ). 
- Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 65462538/22-8-2018/ΑΑ∆Ε αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο. 
- Η υπ’ αριθµ. Πρωτ. ∆15/26735/24-11-2015 Βεβαίωση ΜΕΕΠ (ηµεροµηνία βεβαίωσης 23/11/2018). 
- Η υπ’ αριθµ. Πρωτ.139927/24-8-2017/04-7-2018 Βεβαίωση ΕΤΕΑΕΠ-ΝΠ∆∆. 
- Η υπ’ αριθµ. Πρωτ. 745977/11-6-2018 Βεβαίωση ΕΦΚΑ (Π. ΟΑΕΕ). 
- Η υπ’ αριθµ πρωτ. 68/ΣΕ∆Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ βεβαίωση για συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων. 

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

• ∆εν υποβλήθηκε βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της ατοµικής επιχείρησης που να καλύπτει την 27/3/2018 
(ηµεροµηνία της προσφοράς του Αναδόχου). 

• ∆εν υποβλήθηκε φορολογική ενηµερότητα που να καλύπτει τις ηµεροµηνίας 27/3/2018 και την 20/8/2018 (έγγραφο Ο.Ε. 
προσκόµισης δικαιολογητικών αναδόχου. 

• ∆εν υποβλήθηκαν τα πιστοποιητικά των άρθρων 23.3α, 23.3ββ, 23.3γ, 23.3 ε (υπεύθυνες δηλώσεις) καθώς και 
πιστοποιητικά µη διάπραξης σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 

• ∆εν προσκοµίσθηκε Βεβαίωση ΤΣΜΕ∆Ε ότι δεν απασχολεί µισθωτούς µηχανικούς. 

• ∆εν προσκοµίσθηκε ∆ήλωση ανεκτέλεστου. 

• ∆εν προσκοµίσθηκε Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 74 Ν.4412/2016. 
Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του ότι υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην 

αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4.2.α εδάφιο 2, να παράσχει προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο ώστε να τα 
συµπληρώσει µε την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

10. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
11. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
12. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

 
Αργοστόλι, 11/12/2018 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ (β’ απόσπασµα) 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ» 
Προϋπολογισµού 45.411,50 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24% ) 

 
Στο Αργοστόλι στις 11 ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από τους 
εξής:  

1. Γεράσιµος Φιλιππάτος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. Λεωνίδας Παγουλάτος ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

3. ∆ηµήτριος Στουπάς ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
Η Επιτροπή παρέλαβε την υπ’ αριθ. 31034/09-11-2018 αίτηση µε τα δικαιολογητικά του Προσωρινού Αναδόχου µε την επωνυµία 
«ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» του εν’ θέµατι έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2α της ∆ιακήρυξης.  
Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι : 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της ατοµικής επιχείρησης που καλύπτει την 27/3/2018 (ηµεροµηνίας της 
προσφοράς του Αναδόχου). 

• Φορολογική ενηµερότητα που καλύπτει τις ηµεροµηνίες 27/3/2018 και την 20/8/2018 (έγγραφο Ο.Ε. προσκόµισης 
δικαιολογητικών αναδόχου). 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 74 Ν.4412/2016. 
Στην συνέχεια αφού µονογράφησαν όλα τα κατατεθειµένα δικαιολογητικά η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στον 

έλεγχο τους όπου και διαπιστώθηκε ότι στα υποβληθέντα στοιχεία υπάρχουν οι παρακάτω ελλείψεις: 

• ∆εν υποβλήθηκαν τα πιστοποιητικά των άρθρων 23.3α, 23.3ββ, 23.3γ, 23.3 ε (υπεύθυνες δηλώσεις) καθώς και 
πιστοποιητικά µη διάπραξης σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 

• ∆εν προσκοµίσθηκε Βεβαίωση ΤΣΜΕ∆Ε ότι δεν απασχολεί µισθωτούς µηχανικούς. 

• ∆εν προσκοµίσθηκε ∆ήλωση ανεκτέλεστου. 
Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω ότι από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 21,22 και 23 της διακήρυξης του 
έργου απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.», 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, δηλαδή στον διαγωνιζόµενο Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 4,00 %. 

Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον δεύτερο προσφέροντα να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 
τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 
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Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
13. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
14. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
15. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο Προεδρεύων Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος   προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω  Πρακτικού  ΙΙ ( µε 
τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόµου στη 
θέση ΜΙΛΙ Οικισµού Ραζάτων» Προϋπολογισµού 45.411,50 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24% ) 
β) Την απόρριψη  της  προσφοράς  του προσωρινού αναδόχου µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» και  την  
κατακύρωση της σύµβασης  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, δηλαδή στον διαγωνιζόµενο Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. µε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση 4,00 %. 
Ο Α/Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ.  

                     Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαδάτος Νικόλαος-  Κουρκουµέλης Ηλίας-  
Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  352 /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3)  την  38/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α:  Ψ4ΧΘΩΕ5-Ι2Ρ                                            
4) το από 27/04/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   του εν λόγω διαγωνισµού 
 5) το  από 22-06-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω διαγωνισµού 
Την 211/5-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  Ι  (α & β ’ απόσπασµατα ) Α∆Α: 
6Ι1ΤΩΕ5-8 Η0     
6)   το από 11/10/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI  (α΄απόσπασµα)   και β)     το  από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω 
∆ιαγωνισµού . 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
17. 1). Εγκρίνει στο σύνολό του   το από 11-12-2018  Πρακτικό  ΙΙ ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόµου στη θέση ΜΙΛΙ Οικισµού Ραζάτων» Προϋπολογισµού 
45.411,50 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24% ) 

18.  
19. 2). Απορρίπτει   της  προσφορά   του προσωρινού αναδόχου µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» διότι από 

τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής του σύµφωνα µε τα άρθρα 21,22 και 23 της διακήρυξης. 

 
20.  3) Κατακυρώνει την σύµβαση  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, δηλαδή στον διαγωνιζόµενο Χ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Α.Ε. µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 4,00 %. 

21.  
4) Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται   µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 
 
5)Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 
4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από 
γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.  
Στη συνέχεια κοινοποιείται η παρούσα απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο 
τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
 
6)Στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον δεύτερο προσφέροντα να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   386/ 2018                                                      Α∆Α: ΩΡΑ4ΩΕ5-1ΨΝ 
 ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 
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 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη   το 1 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 
«Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:   
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 η αρµοδιότητα της έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων ανήκει στο  ∆ήµαρχο 
εκτός αν απαιτείται εξειδίκευσης των πιστώσεων οπού τότε αρµόδιο όργανο ορίζεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Με την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκαν  στην Οικονοµική οι 
παρακάτω αρµοδιότητες : α) η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων του Προϋπολογισµού ΚΑΕ , εκτός από την 
εξειδίκευση του άρθρου 140 «∆απάνες µετακίνησης –αποζηµιώσεις ,λοιπά έξοδα» του άρθρου 158 παρ. 3 «Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ,συµµετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος , τιµητικές διακρίσεις , τουριστική 
προβολή έκτακτες επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ του ∆ήµου» και του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του Ν  3463/2006 
Β)  η αρµοδιότητα για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 219 του Ν 4412/2106. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ. 36081/27-12-2018 εισήγηση   του 
Προϊσταµένου του Τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιου η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής: 
 
 

Αργοστόλι: 27.12.2018 
 

Αριθ.Πρωτ.: 36081  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ: Γραφείο ∆.Σ.. 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. 
ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ Τ.Κ.: 28100, 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
Τηλέφωνο :26713–60155 

FAX:26710 - 22572 

 
ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπ/ού του Οικ. Έτους2018» 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 ,προκειµένου να  επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της εγγεγραµµένης, στον προϋπολογισµό Οικ. Έτους 

2018, πίστωσης  µε Κ.Α.Ε.: 

Α)«00.6111» και τίτλο(Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,  υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου),και διαµορφωθείσας πίστωσης συνολικού ύψους 

52.293,60€, απαιτείται προηγούµενη απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ήτοι της Οικ. Επιτροπής βάσει της αριθ. 357/2018 Αποφάσεως του ∆.Σ.  ΤΟΥ ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε όπως, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,  προβείτε στην εξειδίκευση των ως κάτωθι αναφεροµένων πιστώσεων, και 

αναλυτικά: 

I) έως το ποσό των  1827,00€(µε ΦΠΑ) , σύµφωνα µε την αριθ. 137/10776/13-4-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου και την αριθ.  92/2017 (Α∆Α:ΨΟΘΛΩΕ5-370) 

Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, από τον Κ.Α.Ε. 00.6111, 

Α/Α 
 
 
 
 
 

Κ.Α.Ε. 
 
 
 
 

Ψηφισθέν & ∆ιατεθέν µε την αριθ. 
400/2017 & 217/2018 Αποφ. ∆.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ Ποσό Πίστωσης προς εξειδίκευση σε € 

1 
 

00.6111 
 

52.293,60 

 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,  υποθηκοφυλάκων 

και κτηµατολογίου 

 

1.827,00 

 

 

     

Συνηµµένα: α)αριθ. 400/2017 Απόφαση  ∆Σ(ψήφιση Προϋπολογισµού 2018), 
 β)αριθ.  137/10776/13-4-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  
 γ) 92/2017 (Α∆Α:ΨΟΘΛΩΕ5-370) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
δ)αριθ. 439/2018  Αίτηµα 

ε)1023/2018 Α.Α.Υ.  
 

Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
Ο Υπάλληλος 

                                                                                                                                               ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε την Πρόεδρο και τους υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου  και µετά από 
διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    -Κωνσταντάκης Άγγελος  -Παπαδάτος Νικόλαος 
                    Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαναστασάτος Γεράσιµος και  Ανουσάκης Νικόλαος. 

 
και αφού έλαβε υπόψη της  : 

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 
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- την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων). 

                                                   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εξειδικεύει την  παρακάτω εγκεκριµένη  πίστωση του προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018  ως εξής: 
 

Α/Α 
 
 
 
 
 

Κ.Α.Ε. 
 
 
 
 

Ψηφισθέν & ∆ιατεθέν µε την αριθ. 
400/2017 & 217/2018 Αποφ. ∆.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ Ποσό Πίστωσης προς εξειδίκευση σε € 

1 
 

00.6111 
 

52.293,60 

 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων,  υποθηκοφυλάκων 

και κτηµατολογίου 

 

1.827,00 

 

 

 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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


