
                                                                                                           
                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  39ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29 η  
Νοεµβρίου  2016  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   29 η  Νοεµβρίου   του έτους 2016, ηµέρα    Τρίτη     και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή 
, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ    39966/25 -11-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε     (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                              
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                              
2. Ανουσάκης Νικόλαος   (Αποχώρησε  µετά την έναρξη της  συνεδρίασης)       Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                         
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                                
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                   
 5. Κουρκουµέλης Ηλίας 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    296 / 2016                                                               Α∆Α:  6ΨΙΖΩΕ5-Ψ04 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της αρίθµ. 1114/22-11-2016 απόφασης ∆ηµάρχου (Ορισµός δικηγόρου για 
παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:        «Έγκριση της αρίθµ. 1114/22-11-2016 απόφασης 
∆ηµάρχου (Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)..» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 39262/ 21-11-2016   και αριθµό Απόφασης κ. 
∆ηµάρχου  1114/2016 η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
 
                                                                      Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1)Το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.3852/2010, 
2) Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιβ) του ν.3852/2010, 
3) Την από 23.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 3695/2013 αγωγή της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, η οποία εκκρεµεί για 
συζήτηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιµο της 13ης Ιανουαρίου 
2016. 
4) Την µε αριθ. πρωτ.: 39185/2016 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  



 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 
Παρέχουµε την εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (Α∆ΣΑ29505) κα Νατάσσα 
Τσατραφύλλια, όπως παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιµο της 
22ας Νοεµβρίου  2016 και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, προβαίνοντας σε όλες τις κατά νόµο 
ενέργειες (κατάθεση προτάσεων, κατάθεση προσθήκης κ.λ.π)  κατά την συζήτηση της από 23.12.2013 
και µε αριθµό κατάθεσης 3695/2013 αγωγής της εδρεύουσας στην Αθήνα (Βουλής αριθµ. 7)  ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του 
ΝΠ∆∆ ∆ήµου Κεφαλλονιάς (πρώην ∆ήµου Ερίσου), που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οδός 
Παναγή Βαλλιάνου αριθ. 7 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο αυτού. 

Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην  Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010. 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς :   Αλέξανδρος Παρίσης 
 

Ζητείται  η έγκριση από την Οικονοµική της εν λόγω απόφασης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι συµφωνεί & ψηφίζει για τον ορισµό δικηγόρου στην υπόθεση 
αυτή  διαφωνεί όµως µε την απευθείας ανάθεση και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την µε αρίθµ. 39185/18-11-2016  εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
        
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολο της την 1114/21-11-2016 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς  . 
2. Χορηγεί  εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών (Α∆ΣΑ29505) κα Νατάσσα 
Τσατραφύλλια, όπως παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιµο της 
22ας Νοεµβρίου  2016 και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, προβαίνοντας σε όλες τις κατά νόµο 
ενέργειες (κατάθεση προτάσεων, κατάθεση προσθήκης κ.λ.π)  κατά την συζήτηση της από 23.12.2013 
και µε αριθµό κατάθεσης 3695/2013 αγωγής της εδρεύουσας στην Αθήνα (Βουλής αριθµ. 7)  ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του 
ΝΠ∆∆ ∆ήµου Κεφαλλονιάς (πρώην ∆ήµου Ερίσου), που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οδός 
Παναγή Βαλλιάνου αριθ. 7 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο αυτού. 
 
3. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  297   / 2016  Α∆Α: ΩΕ9ΥΩΕ5-2Ρ9 
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ένδικου βοηθήµατος ανακοπής κατά της 444/2016 ∆ιαταγής Πληρωµής του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μη άσκηση ένδικου βοηθήµατος ανακοπής κατά της 
444/2016 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε 
αριθ. πρωτ. 39168/ 18-11-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου κ. 
Νίκης Χριστοφοράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
           
 Με την από 29-07-2016 αίτηση της η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. 
ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», που απευθυνόταν στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών, πέτυχε κατά του ∆ήµου µας, 
ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων, την µε αριθµό 444/2016 διαταγή πληρωµής.  
           Με την ανωτέρω διαταγή πληρωµής ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατάσσεται να καταβάλει στην 
αντίδικο α) το χρηµατικό ποσό των 27.087,22 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας σύµφωνα µε το 



άρθρο 4 του Π∆ 1669/2013 από την εποµένη της επίδοσης της αίτησης (2-8-2016) και µέχρι την 
εξόφληση της β) το χρηµατικό ποσό των 11.608,81 ευρώ µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας οµοίως 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 166/2003 από την εποµένη επίδοσης της αίτησης ήτοι 2-8-2016 και 
γ) 693,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 
          Τα ανωτέρω χρηµατικά ποσά αφορούν οφειλές του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων και απορρέουν από 
την από 11-12-2007 σύµβαση µεταξύ της αντιδίκου και του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων, δυνάµει της 
οποίας της ανατέθηκε η εκπόνηση της µελέτης µε τον τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆ήµου Πυλαρέων» και ειδικότερα αφορούν στο 2ο και 3ο 
εγκεκριµένο λογαριασµό.  
          Με αφορµή την εν λόγω διαταγή πληρωµής ζητήσαµε από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας να µας αποστείλουν τις απόψεις τους.  
          Εν συνεχεία µε το µε αριθ. πρωτ. 38276/17-11-2016 έγγραφο της η Οικονοµική Υπηρεσία του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς έθεσε υπόψη µας ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την άσκηση ανακοπής κατά αυτής 
και ότι το ποσό που αναφέρεται σε αυτήν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2016 (από ΣΑΤΑ) και µπορεί να εξοφληθεί µε την προσκόµιση των απαιτούµενων 
παραστατικών (τιµολόγια-κρατήσεις κλπ). Επισηµαίνεται ότι το επιδικασθέν ποσό των τόκων είναι 
ιδιαίτερα µικρό καθώς η τοκοφορία ξεκινά από τις 2-8-2016 ενώ σε περίπτωση ανακοπής ο ∆ήµος θα 
επιβαρυνθεί µε υψηλό τόκο καθώς η τοκοφορία θα συνεχίζεται τουλάχιστον µέχρι την έκδοση 
απόφασης επί αυτής. 
           Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια µεταξύ 
άλλων για την άσκηση ή µη των όλων ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων.  
           Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούµε όπως η Επιτροπή σας λάβει απόφαση για την µη άσκηση 
του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής κατά της εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη ανώνυµης εταιρίας µε 
την επωνυµία «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» και της µε αριθµό 444/2016 διαταγής 
πληρωµής του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.  
            Η εταιρία πριν από την εξόφληση του επιδικασθέντος χρηµατικού ποσού οφείλει να καταθέσει 
δικόγραφο παραίτησης από την από 9-7-2014 (ΑΒΕΜ: 30/2014) αγωγή της ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών απευθυνόµενη, για την ίδια αιτία. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Tη  µη άσκηση  του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής κατά της εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη 
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» και της µε αριθµό 
444/2016 διαταγής πληρωµής του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  ,  σύµφωνα µε τους παραπάνω 
λόγους και όπως αναλυτικά αναγράφονται  στην εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας. 
    Η εταιρία µε την επωνυµία «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»  πριν από την εξόφληση 
του επιδικασθέντος χρηµατικού ποσού οφείλει να καταθέσει δικόγραφο παραίτησης από την από 9-7-
2014 (ΑΒΕΜ: 30/2014) αγωγή της ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών απευθυνόµενη, για την 
ίδια αιτία. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    298 / 2016                                                                  Α∆Α: ΩΚΧΤΩΕ5-ΟΡ7 
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης κατά της 137/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης κατά της 137/2016 



απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 39309/ 
21-11-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόροΥ Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  
Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
  

           Στις 26 Σεπτεµβρίου 2016 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η από 15-10-
2015 (αρ. κατ. 91/2015) αγωγή του Θεόδωρου Βουκελάτου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως οιονεί 
καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς. Με την εν λόγω αγωγή ο αντίδικος ζητούσε να του 
καταβληθεί το ποσό των 13.479,89 ευρώ νοµιµότοκα για την εκτέλεση του έργου συντήρησης 
αγροτικού δρόµου στο ∆/∆ Σπαρτιών και στο ∆/∆ Μεταξάτων, που αφορούν στο έτος 2010.  
           Για την εν λόγω υπόθεση εκδόθηκε η µε αριθ. 137/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου, µε την οποία έγινε δεκτή η υπό κρίση αγωγή. Επισηµαίνεται ότι όπως προκύπτει από το 
µε αριθ. 49054/2016 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ο ενάγων είχε εκδώσει τα τιµολόγια 
προς τον πρώην ∆ήµο Λειβαθούς για τα εν λόγω έργα, τα ποσά είχαν καταχωρηθεί στο λογιστικό 
σύστηµα του πρώην ∆ήµου και είχαν παραδοθεί σαν οφειλή στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς πλην όµως δεν 
παραδόθηκαν τα πρωτότυπα τιµολόγια ώστε να καταστεί δυνατή και κυρίως νόµιµη η εξόφληση τους. 
Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση προκειµένου η εξόφληση της οφειλής να 
γίνει µε φωτοαντίγραφα των τιµολογίων. Από την πορισµατική έκθεση της διενεργηθείσας Ε∆Ε δεν 
προέκυψε ασφαλές συµπέρασµα ως προς τον υπαίτιο της απώλειας αυτών µε αποτέλεσµα να µην 
είναι εφικτή η εξόφληση της οφειλής, αφού σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 44/2014 πράξη του Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα δικαιολογητικά εξόφλησης είναι διαφορετικά όταν η απώλεια οφείλεται 
στην Υπηρεσία και όταν η απώλεια οφείλεται στον ίδιο τον πιστωτή.  
            Όπως προκύπτει, για την εν λόγω υπόθεση δεν συντρέχουν νοµικοί λόγοι για την άσκηση 
έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 137/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου καθώς όπως προκύπτει 
από το φάκελο της υπόθεσης που η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών µας απέστειλε, υπάρχουν όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξόφληση του χρηµατικού εντάλµατος. Η περαιτέρω δε άσκηση 
ενδίκων µέσων εφόσον δεν συντρέχουν νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι προς τούτο θα επιβαρύνει το 
∆ήµο µας µε δικαστικά έξοδα και τόκους υπερηµερίας. 
             Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ’ του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
             Για τους λόγους αυτούς παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει τη µη άσκηση 
του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθ. 137/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
                                                                          
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς  διαπιστώνουµε και σήµερα αλλά και σε 
πρόσφατες προηγούµενες συνεδριάσεις κάποια διαφοροποίηση της τακτικής της ∆ηµοτικής Αρχής 
απέναντι σε συγκεκριµένους πρώην ∆ήµους ( γενικά το λέµε αυτό) εδώ υπάρχει και µία Ε.∆.Ε που είχε 
γίνει που δεν έχει βγάλει ένα ασφαλή συµπέρασµα ,δεν µας λέει κάτι το συγκεκριµένο είτε υπέρ είτε 
κατά.  Γι αυτόν τον λόγο λοιπόν επειδή αµφιβάλουµε µε την εισήγηση που κάνει και τους λόγους που 
πραγµατικά εισηγείται την µη άσκηση των ένδικων µέσων γαυτό ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                            
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Tη  µη άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθ. 137/2016 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου ,  σύµφωνα µε τους παραπάνω λόγους και όπως αναλυτικά 
αναγράφονται  στην εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
 
 



 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   299 / 2016                                                                     Α∆Α: 7∆ΗΛΩΕ5-ΣΓΘ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στον  Προϊστάµενο   του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονυσίου     ο οποίος  εισηγούµενος       το  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία   

974 15/11/2016 9.889,00 

Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Ερίσου[αριθ. 38771/15-11-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ) 35.7135.10 111,00 

975 16/11/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 30.6262.02 16.698,11 

976 16/11/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΖΟΛΩΝ 30.6262.02 16.698,11 

977 16/11/2016 698,31 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20.6641.03 12.307,73 

978 16/11/2016 282,72 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 30.6262.02 16.698,11 

979 16/11/2016 54.657,81 

Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς δ΄ φάση[2η εντολή 
πληρωµής) 69.7422.02 3.126,70 

980 16/11/2016 783,00 

Νοµική Εκπροσώπηση δήµου βάσει των αριθ. 
224/2015& 243/2016 & 260/2016 
Αποφάσεων Οικονοµικής 00.6111 3.624,99 

981 17/11/2016 1.041,60 

Προµήθεια υλικών συντήρησης παιδικών 
χαρών[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ 
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ βάσει της αριθ. 39008/2016 
Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών] 35.6662 3.960,38 

982 18/11/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΡΙΦΙΟΥ 10.6262 2.146,11 

983 18/11/2016 187,86 

Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων 
και λοιπού εξοπλισµού (Πυροσβεστήρες 
τουριστικού αγκυροβολίου Αγ.Ευφηµίας). 10.6265 1.391,64 

984 18/11/2016 207,08 

Προµήθεια πυροσβεστήρων (Αγκυροβόλιο 
Αγ. Ευφηµίας). 10.7135.01 2.792,92 



985 20/11/2016 167,40 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ] 10.6462 2.897,60 

986 21/11/2016 1.041,60 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 70.6265 2.787,20 

987 21/11/2016 729,12 

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 70.6673 1.440,08 

988 21/11/2016 471,20 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 70.6265 2.787,20 

989 21/11/2016 830,80 

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 70.6673 1.440,08 

993 22/11/2016 14.996,56 

Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κυλικείου Πλατύ Γιαλού 70.6661.01 3,44 

994 22/11/2016 700,00 

Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης - 
κλιµατισµού 10.7135.03 2.800,00 

995 22/11/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ 30.6262.02 15.698,11 

996 22/11/2016 999,86 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΓΚΩΝΑ 20.6641.02 39.000,14 

997 22/11/2016 286,07 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20.6641.03 12.021,66 

998 22/11/2016 713,93 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10.6654.01 6.017,28 

1006 23/11/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΟΥΛΑΤΩΝ 30.6262.02 10.112,72 

1007 23/11/2016 492,41 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΣΚΑΛΑΣ 10.6654.01 4.745,52 

1008 23/11/2016 1.488,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΣΚΑΛΑΣ 30.6262.02 10.112,72 

1009 23/11/2016 552,15 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 35.6682 6.027,04 

1010 23/11/2016 104,16 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 35.6262.03 58,96 

1011 23/11/2016 29,87 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 20.6654.00 652,06 

1012 23/11/2016 124,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 30.6262.02 10.112,72 

1013 23/11/2016 188,48 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ 35.7135.01 3.011,52 

1014 23/11/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 30.6262.02 10.112,72 

1015 23/11/2016 121,58 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6682 6.027,04 

1016 23/11/2016 372,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 30.6262.02 10.112,72 

1017 23/11/2016 506,42 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 10.6654.01 4.745,52 

1018 23/11/2016 999,99 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 30.6262.02 10.112,72 

1019 23/11/2016 601,40 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 30.6262.02 10.112,72 

1020 23/11/2016 69,44 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 20.6634 8.751,31 



ΣΠΑΡΤΙΩΝ 

1021 23/11/2016 78,19 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6682 6.027,04 

1022 23/11/2016 111,75 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10.6654.01 4.745,52 

1023 23/11/2016 238,25 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 00.6221.00 0,00 

1024 23/11/2016 399,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΠΟ∆ΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 00.6221.00 0,00 

1025 23/11/2016 36,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 00.6221.00 0,00 

1026 23/11/2016 161,18 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10.6654.01 4.745,52 

1027 23/11/2016 79,99 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 30.7135.01 14.760,03 

1028 23/11/2016 100,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10.6261.06 2.360,00 

1029 23/11/2016 22,21 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10.6613.01 4.203,73 

1030 23/11/2016 50,00 

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΕΠΙ∆ΟΣΗ 
της ΑΡΙΘ. 31/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΣΑΜΗΣ] 00.6116 4.613,20 

1031 25/11/2016 248,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 10.6261.06 2.112,00 

1032 25/11/20106 744,00 Προμήθεια μαρμάρινων πλακών 35.7135.15 756,00 

1036 28/11/2016 3.498,66 

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για 

Δ.Ε. Λειβαθούς 20.6682.07 1,34 

1037 28/11/2016 3.219,46 

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για 

Δ.Ε. Σάμης. 20.6682.09 2,35 

1038 28/11/2016 3.998,43 

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για 

Τ.Κ.Ομαλών. 20.6682.12 1,57 

1039 28/11/2016 26.576,18 

Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο 

Δήμο Κεφαλλονιάς β΄ φάση[2η ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ] 69.7422.01 9.809,25 

1040 28/11/2016 683,41 

Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο 

Δήμο Κεφαλλονιάς δ΄ φάση[ΠΛΗΡΩΜΉ 

ΠΟΣΟΎ 683,41€ 1ου Λογ/ού λόγω αλλαγής 

ΦΠΑ] 69.7422.02 2.443,29 

1041 28/11/2016 499,37 

Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο 

Δήμο Κεφαλλονιάς β΄ φάση[ΠΛΗΡΩΜΉ 

ΠΟΣΟΎ 499,37€ 1ου Λογ/ού λόγω αλλαγής 

ΦΠΑ] 69.7422.01 9.309,88 

1042 28/11/2016 642,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 10.6264 4.318,07 

1044 28/11/2016 5.685,40 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται 

από θεομηνίες στην Δ.Ε. Αργοστολίου 70.6279.33 8,40 

1045 28/11/2016 4.048,60 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται 70.6279.34 10.848,40 



από θεομηνίες στην Δ.Ε. Παλικής 

1046 28/11/2016 6.076,00 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται 

από θεομηνίες στην Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων 70.6279.36 6,40 

1047 28/11/2016 3.038,00 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται 

από θεομηνίες στην Δ.Ε. Σάμης 70.6279.37 8,60 

1048 28/11/2016 16.724,50 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται 

από θεομηνίες στην Δ.Ε. Πυλάρου 70.6279.38 6.008,50 

1049 28/11/2016 4.154,00 

Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται 

από θεομηνίες στην Δ.Κ. Ομαλών 70.6279.40 5,00 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  979-
985-1032-1039-1040-1041 -1044-1045-1046-1047-1048-1049 ΚΑΙ όλες τις ΠΑΓΙΕΣ . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   300 / 2016 Α∆Α: Ω2ΡΛΩΕ5-ΙΩΦ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  
Προπληρωµής σύµφωνα µε την 196/2016 απόφαση Οικον. Επιτροπής. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  δίνει  τον λόγο  
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  
ο οποίος εισηγούµενος    το 5  o θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και 
 απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής σύµφωνα µε την 196/2016 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  17-11-2016  διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει 
προς έγκριση την απόδοση λογαριασµού του Εντάλµατος Προπληρωµής του   Υπαλλήλου  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
κ.  Μανωλάτου ∆ιονύσιου   , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. 
Γεράσιµο Παυλάτο  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 



   Ζητείται  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής 
(αριθµ. ΧΕΠ  1600Β  /2016 ) του   Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Μανωλάτου ∆ιονύσιου     
που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  196/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο γραµµατίου είσπραξης 
                      β) το αρίθ. 25768/2016 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την κατάσταση των Παραστατικών των 
Πληρωµών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
   
      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ( ΑΡΙΘ. 1600Β/2016) 
 
                                          ΥΠΟΛΟΓΟΣ : Μανωλάτος ∆ιονύσιος  
                                        Αριθ. Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής : 196/2016 
                                                               
                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Α/Α  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. 

ΝΤΑΣΗΣ  
270/2-08-2016 115,69  115,69  

 
 2. Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
    Αριθ. Γραµµατίου: 526/2016 
3. Ποσό επιστροφής  
 1.384,31 € (χίλια τριακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) του αριθ. 526/2016 
γραµµατίου είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 196/2016 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Μανωλάτος ∆ιονύσιος   για την 
απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
               
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1600 Β  / 2016 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού    1.500,00 € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Μανωλάτο ∆ιονύσιο      µαζί µε 
τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ. Μανωλάτο ∆ιονύσιο    από  υπόλογο του ποσού των   ποσού 1.500,00 € τα οποία 
διατέθηκαν σύµφωνα µε την 196 /2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α 00.6495.08   για την 
κάλυψη δαπανών κίνησης και µεταβίβασης ενός οχήµατος  από Ο.∆.∆.Υ .   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    301 / 2016                                                                     Α∆Α:7185ΩΕ5-ΝΒΓ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση   αποφάσεων  αποδέσµευσης  ανάληψης υποχρεώσεων  - δέσµευσης 
πιστώσεων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   δίνει  τον λόγο  



στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  
ο οποίος εισηγούµενος       το  6ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση   αποφάσεων  αποδέσµευσης  
ανάληψης υποχρεώσεων  - δέσµευσης πιστώσεων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Με την  457/ 25-04-2016  απόφαση    ανάληψης υποχρέωσης ( 118/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής)  εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 3.321,00  € από τον Κ.Α 35.7135.10 για την 
προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε Ερίσου . 
Με την  750 /4-08-2016  πρόταση    ανάληψης υποχρέωσης  ( 222/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής)    εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 3.498,66   € από τον Κ.Α 20.6682.07 για την 
προµήθεια λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για την ∆.Ε 
Λειβαθούς . 
Με την 993/22-11-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( 222/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής )  εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού14.996,56 € από τον Κ.Α 70.6661.01 για την 
προµήθεια λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για την ∆.Ε 
Λειβαθούς 
Με την 994/22-11-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( 222/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής )  εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 700,00  € από τον Κ.Α 10.7135.03 για την 
προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης –κλιµατισµού . 
Με την 145/ 13-01-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (   9 / 2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής )  εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 9.082,00   €  από τον Κ.Α  10.6353 για 
ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων. 
 
Επειδή δεν εκτελέστηκαν  οι ως άνω προµήθειες  παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις µε  
 αριθ. 187 /14-11-2016  ,  189/ 17-11-2016 , 192/22-11-2016  ,  193/22-11-2016 και 197/25-11-2016 
αποδεσµεύσεις  των  αντίστοιχων  δαπανών  και αντίστοιχων πιστώσεων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται  στον παρακάτω πίνακα:  
 
 
 

   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Αριθ. απόφασης 
αποδέσµευσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

187 14/11/2016 3.321,00 
προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών 
∆.Ε Ερίσου 35.7135.10 

189 17/11/2016 3.498,66 

προµήθεια λαµπτήρων & 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για την ∆.Ε 
Λειβαθούς 20.6682.07 

192 22/11/2016 14.996,56 
προµήθεια υλικών συντήρησης και 
επισκευής κυλικείου Πλατύ Γιαλού. 70.6661.01 

193 22/11/2016 700,00 
προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης –
κλιµατισµού 10.7135.03 

197 25/11/2016 918,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10.6253 

     

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την  187/2016 απόφαση αποδέσµευσης ανάληψης 
δαπάνης. 



Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 2) Τις 189 ΚΑΙ 190/2016  εκθέσεις ανάληψης υποχρεώσεων . 

3) τις  υποβληθείσες αποφάσεις αποδέσµευσης ανάληψης υποχρεώσεων   της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας.                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παρακάτω αποδεσµεύσεις ανάληψης  δαπανών     και  διάθεσης  αντίστοιχων      
πιστώσεων       σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016  
και αναλυτικά:  
 

   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Αριθ. απόφασης 
αποδέσµευσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

187 14/11/2016 3.321,00 
προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών 
∆.Ε Ερίσου 35.7135.10 

189 17/11/2016 3.498,66 

προµήθεια λαµπτήρων & 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για την ∆.Ε 
Λειβαθούς 20.6682.07 

192 22/11/2016 14.996,56 

προµήθεια λαµπτήρων & 
ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για την ∆.Ε 
Λειβαθούς 70.6661.01 

193 22/11/2016 700,00 
προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης –
κλιµατισµού 10.7135.03 

197 25/11/2016 14.996,56 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10.6253 

     

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   302   / 2016                                                                 Α∆Α: ΩΑΟ9ΩΕ5-ΩΝΖ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης και την  ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει  τον λόγο  
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  
ο οποίος εισηγούµενος      το  8 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση   δαπάνης και την ψήφιση 
πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.  40018/ 25-
11-2016 εισήγηση  του στην οποία αναφέρει τα εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του 
Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά 
µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 
και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 



Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ 
ολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό 
χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη 
έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη 
υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  

Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα 
νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση 
παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία 
αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη.  
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη 
νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης. 
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».  

Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη 
χρονιά. Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται 
ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική 
ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα 
πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 

Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, 
όµως πρέπει να έχει εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του 
αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να 
εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 
ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά 
νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, 
το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την 
κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα 
του ενός οικονοµικά έτη. 
 

Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» , συνολικού 
ποσού 30.650,00€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε 
δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 30.650,00€, ενώ το ποσό που 
αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 150,00€.  
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 276/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου και την αριθ. πρωτ. 25942/2521/31-12-2015 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης 
του τρέχοντος έτους.  

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την 
δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (30.650,00€) για την υλοποίηση 
της Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2016 και 2017 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2016 εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) σε βάρος του ΚΑ 10.6253 του 
προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2016 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων» 
το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  

- στο έτος 2017 ποσό τριάντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (30.500,00€) από ίδια έσοδα, και 
αναλυτικά: α)δέκα χιλιάδες ευρώ(10.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 του προϋπολογισµού του 
Οικ. Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων», β) έξι χιλιάδες ευρώ(6.000,00€) σε 
βάρος του Κ.Α. 20.6253 του προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών 



και µεταφορικών µέσων», γ)δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6252 του 
προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων», δ)τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(3.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30.6252 του 
προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων», ε)οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(8.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30.6253 του 
προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων». 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) την 1043 / 28-11-2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης και την εισήγηση   της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την   δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης ύψους  τριάντα  χιλιάδων εξακοσίων 

πενήντα  Ευρώ (30.650,00€) για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2016 και 2017 
ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2016 εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) σε βάρος του ΚΑ 10.6253 του 
προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2016 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων» 
το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα . 

- στο έτος 2017 ποσό τριάντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (30.500,00€) από ίδια έσοδα, και 
αναλυτικά: α)δέκα χιλιάδες ευρώ(10.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 του προϋπολογισµού του 
Οικ. Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων», 

 β) έξι χιλιάδες ευρώ(6.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 του προϋπολογισµού του Οικ. 
Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων»,  

γ)δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6252 του προϋπολογισµού 
του Οικ. Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων», 

δ)τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(3.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30.6252 του 
προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων»,  

ε)οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(8.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30.6253 του 
προϋπολογισµού του Οικ. Έτους 2017 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων». 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     303 / 2016                                                                                     Α∆Α: ΩΤ2ΟΩΕ5-ΜΒΑ                       
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  έδωσε τον λόγο στoν Προϊστάµενο 
του γραφείου προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το  10ο   θέµα     
ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017.» αναφέρει τα παρακάτω :  

 



Σύµφωνα µε την   361  /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 
προσδιορίστηκε η εκτέλεση συνοπτικού διαγωνισµού   για την: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016- 2017» ,η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   

εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης  αναλυτικά όπως παρακάτω:  
 



 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017 στο σύνολο των 
οχηµάτων  εκπεφρασµένο σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προϋπολογισµού 25.990,00 € (είκοσι 

πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ) 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων 
ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
12. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  
13. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 
14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
15. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού 
µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών 
16.Την αριθ. 318/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη  
συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης Ενστάσεων  ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
17.  Την υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ.’αρίθµ. 48165/30-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1690/17-
8-2009) και µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 Υπουργική Απόφ. (ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 
 



18. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-
2012) Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 

 
19.  Π.∆. 237/98 « Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ 
ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα  
20.  Π.∆.1091/81και 118/85, 
21.  Ν.∆. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 10/2003, 
22.  Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», 
23.  Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» 
24.  Π.∆. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆ . 
113/10 στους ∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, 
25.  Των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία µε το 
Κοινοτικό ∆ίκαιο, 
26.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 
σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω 
27. Την αριθ. 983/2014 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Α/∆ηµάρχων και τα άρθρα 
58 & 59 του Ν 3852/2010.  
 
28. Τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 
29. Την 361/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό τρόπου 
διενέργειας της προµήθειας µέσω συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
30. Την 302/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και ψήφιση 
πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. 
 31. Την αριθ.  /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία 
εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και διατέθηκε η πίστωση, 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
2016-2017 στο σύνολο των οχηµάτων (Οχήµατα  Πίνακα 1)  προϋπολογισµού 25.990,00€ (είκοσι 
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ ), και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων: 
α)10.6253 (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων) οικονοµικού έτους 2016, β)10.6253(ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων) & 20.6253 (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων και φορτηγών) & 20.6252 
ασφάλιστρα µηχανηµάτων () & 30.6252(ασφάλιστρα µηχανηµάτων) & 30.6253(ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων και φορτηγών) οικονοµικού έτους 2017. 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό ασφάλιση οχηµάτων. 
 
 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την ___η 
∆εκεµβρίου 2016 και ώρα .__: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 µέχρι την 
_________  η  ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα __: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 _________ η  ∆εκεµβρίου 2016 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 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως 
και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 
Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή 
µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή 
της υπαναχώρησης της από την εν λόγω υπηρεσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 
καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες 
αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 
πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία 
ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της 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. 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /12/2016 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

EL 623 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
CPV 66514110-0 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 25.990,00 
∆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 12 µήνες από την λήξη του τελευταίου ασφαλιστηρίου 
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 ∆εν προβλέπεται 
Φόρο στην παροχή υπηρεσίας 
ασφάλισης οχηµάτων 15%. (Ν. 

4334/2015) 
 

Βαρύνει το ∆ήµο 

 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    2016 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 (Α 147)] 
 



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

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

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

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
Στον συνοπτικό διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί ως µεµονωµένοι συµµετέχοντες ασφαλιστικοί 
σύµβουλοι και συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων. Οι παραπάνω µπορούν ωστόσο να 
καταθέτουν φακέλους ως νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι: 

Α) Ασφαλιστικών επιχειρήσεων  
Β) Επιχειρήσεων ασφαλιστικών πρακτόρων 
Γ) Εταιρειών µεσιτείας ασφαλίσεων 

 
Οι Οικονοµικοί φορείς που θα συµµετάσχουν στο Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό πρέπει να έχουν  να 
έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.∆.400/70 και να είναι 
εγγραµµένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 
 
 
 
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 _______η ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα ____:00 π.µ. (Προσφορά που 
κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 
αποσφραγιστεί )ή στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  , οδός Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, 
Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού δηλαδή την _______η ∆εκεβρίου 2016 και ώρα 15:00 µ.µ..  
Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί φάκελός της.  
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την 
_______η ∆εκεβρίου 2016 και ώρα 15:00 µ.µ... Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 
προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από 
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος µέσα.  
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆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 ______∆εκεµβρίου 2016 και ώρα ____:00 π.µ. 
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, , κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 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 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 Ενότητα Β.  
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 για 
κάθε όχηµα επί των τιµών µονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του 
εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης 
(εκτιµώµενη αξία σύµβασης) στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα 
είναι ασυµπλήρωτα. 



 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των οχηµάτων επί του σχεδίου Εντύπου της 
αναθέτουσας αρχής (όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης),  για κάθε υποψήφιο 
ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να ασφαλίσει το σύνολο των οχηµάτων της παρούσας 
υπηρεσίας, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την 
περίπτωση η συνολική  προσφορά του αναδόχου για τα προς ασφάλιση οχήµατα (ποσοστό έκπτωσης 
επί του Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για 
την παρούσα υπηρεσία, ήτοι µέχρι την πραγµατοποίηση της ασφάλισης και του τελευταίου οχήµατος 
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 
οχήµατος της υπηρεσίας 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 
προσφορά,.  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.  
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 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 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 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 13ο : ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

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



1.Πέραν των δικαιολογητικων συµµετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4, η 
αναθέτουσα αρχή µετά την αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να υποβάλει εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται 
ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, 
µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη 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. 
• 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 31/12-2017 οπότε και µπορούν να 
παραληφθούν όλα τα παραδοτέα (ασφαλιστήρια Συµβόλαια). Κάθε ασφλαιστήριο συµβόλαιο έχει ισχύ 
12 µήνες.  
 

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 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 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 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 
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 ορίζονταιστα 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. 
 

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) και του 
τελευταίου ασφαλιστηρίου συµβολαίου που θα παραδοθεί στο ∆ήµο, δηλαδή ένα µήνα µετά την 
31/10/2018 που θα λήξει και το τελευταίο συµβόλαιο ήτοι τουλάχιστον έως τις 30/11/2018. 
Σύµφωνα µε την παρ. 7β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική 
παραλαβή των υπηρεσιών (ασφαλιστήρια συµβόλαια) η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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.  

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 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. 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η ασφάλιση όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Τα υπό ασφάλιση οχήµατα είναι αναλυτικά τα ακόλουθα: 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. 

Α/Α 

ΑΡ. 
ΚΥΚΛΟΦ
ΟΡΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 
ΠΡΩΤ
ΗΣ 
ΚΥΚΛ
ΟΦΟΡΙ
ΑΣ 

ΦΟΡΟΛ. 
ΙΠΠΟΙ 

BON
US 
MAL
US 

Ηµερ. 
Έναρξης 
Ασφάλισ
ης 

Ηµερ. 
Λήξης 
Ασφάλισ
ης 

∆ιάρκεια 
Ασφάλιση
ς 

Ενδει
κτικό 
Κόστο
ς σε € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ. 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΚΕΜ154 ∆ΙΚΥΚΛΟ 2006 1 2 
30/12/20
16 

29/12/20
17 12 µήνες 70,00 70,00 

2 ΚΕΗ690 ∆ΙΚΥΚΛΟ 2003 1 2 
30/12/20
16 

29/12/20
17 12 µήνες 70,00 70,00 

3 ΜΕ29586 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1985 67 2 
16/03/20
17 

15/03/20
18 12 µήνες 220,00 220,00 

4 ΜΕ96223 ΣΑΡΩΘΡΟ 2008 15 2 
25/04/20
17 

24/04/20
18 12 µήνες 170,00 170,00 

5 ΜΕ 96229 
ΑΚΤΟΚΑΘΑΡ
ΙΣΤΗΣ 2008 

160 
ΟΧΗΜΑ 2 

16/03/20
17 

15/03/20
18 12 µήνες 240,00 240,00 

6 ΜΕ 34619 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 
16/03/20
17 

15/03/20
18 12 µήνες 230,00 230,00 

7 ΚΗΥ 5879 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 7 2 
30/09/20
17 

29/09/20
18 12 µήνες 200,00 200,00 

8 ΚΗΥ 5886 ΦΟΡΤΗΓΟ 2001 18 2 
25/04/20
17 

24/04/20
18 12 µήνες 310,00 310,00 

9 ΚΗΙ8934 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2003 72 1 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 320,00 320,00 

10 ΚΗΙ8935 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2003 72 1 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 320,00 320,00 

11 ΚΗΙ8936 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2003 72 2 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 340,00 340,00 

12 ΚΗΙ8937 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2008 35 1 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 300,00 300,00 

13 ΚΗΙ8938 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2003 72 2 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 340,00 340,00 

14 ΚΗΙ8939 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2004 25 3 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 310,00 310,00 

15 ΚΗΙ8940 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2008 35 2 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 310,00 310,00 

16 ΚΗΙ8941 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2008 77 1 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 350,00 350,00 

17 ΚΗΙ8942 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2008 35 1 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 300,00 300,00 

18 ΚΗΙ8943 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2008 35 1 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 300,00 300,00 

19 ΚΗΙ8944 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 2003 72 2 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 340,00 340,00 

20 ΚΗΥ 3997 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ 1996 57 2 28/02/20 27/02/20 12 µήνες 340,00 340,00 



ΤΟΦΟΡΟ 17 18 

21 ΚΗΥ5859 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 1999 25 1 

28/02/20
17 

27/02/20
18 12 µήνες 280,00 280,00 

22 ΜΕ40960 ΣΑΡΩΘΡΟ 2002 
68/177 
Μ-Ο 1 

10/07/20
17 

09/07/20
18 12 µήνες 270,00 270,00 

23 ΜΕ34616 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤ
ΗΡΑΣ 1999 140 2 

10/07/20
17 

09/07/20
18 12 µήνες 310,00 310,00 

24 ΚΗΙ 8913 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2008 17 2 
31/03/20
17 

30/03/20
18 12 µήνες 800,00 800,00 

25 ΚΗΙ4935 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2006 41 2 
31/03/20
17 

30/03/20
18 12 µήνες 940,00 940,00 

26 ΚΗΙ4913 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 16 1 
31/03/20
17 

30/03/20
18 12 µήνες 250,00 250,00 

27 ΚΕΚ478 ΤΡΙΚΥΚΛΟ   2 2 
31/03/20
17 

30/03/20
18 12 µήνες 90,00 90,00 

28 ΚΗΥ5878 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 9 1 
31/03/20
17 

30/03/20
18 12 µήνες 200,00 200,00 

29 ΚΗΥ3990 ΦΟΡΤΗΓΟ 1993 8 1 
31/03/20
17 

30/03/20
18 12 µήνες 190,00 190,00 

30 ΚΗΥ5882 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 17 1 
31/03/20
17 

30/03/20
18 

12 
µήνες 260,00 260,00 

31 ΚΗΥ5881 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 17 1 
31/03/20
17 

30/03/20
18 

12 
µήνες 260,00 260,00 

32 ΚΗΙ4923 
ΓΕΡΑΝΟΦΩ
ΡΟ 2005 56 1 

31/03/20
17 

30/03/20
18 

12 
µήνες 430,00 430,00 

33 ΚΗΙ 4921 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 23 3 
10/04/20
17 

09/04/20
18 

12 
µήνες 430,00 430,00 

34 ΚΗΙ 8923 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ
ΙΚΟ 2009 17 3 

10/04/20
17 

09/04/20
18 

12 
µήνες 380,00 380,00 

35 ΚΗΥ5868 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999 17 3 
08/05/20
17 

07/05/20
18 

12 
µήνες 380,00 380,00 

36 ΚΗΙ 8903 ΦΟΡΤΗΓΟ 2006 17 1 
25/03/20
17 

24/03/20
18 

12 
µήνες 300,00 300,00 

37 ΚΗΙ 4919 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 16 1 
25/03/20
17 

24/03/20
18 

12 
µήνες 300,00 300,00 

38 ΚΗΙ 8950 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2014 4 2 
07/05/20
17 

06/05/20
18 

12 
µήνες 170,00 170,00 

39 ΜΕ 40989 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2003 90 1 
25/03/20
17 

24/03/20
18 

12 
µήνες 200,00 200,00 

40 ΚΗΙ 4927 ΦΟΡΤΗΓΟ 1996 17 1 
25/03/20
17 

24/03/20
18 

12 
µήνες 300,00 300,00 

41 ΚΗΙ 8916 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 9 3 
31/03/20
17 

30/03/20
18 

12 
µήνες 270,00 270,00 

42 ΚΗΙ 8920 ΦΟΡΤΗΓΟ 1995 11 3 
31/03/20
17 

30/03/20
18 

12 
µήνες 340,00 340,00 

43 ΚΗΥ 5880 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 11 3 
11/04/20
17 

10/04/20
18 

12 
µήνες 270,00 270,00 

44 ΚΗΙ 4416 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2002 11 1 
01/05/20
17 

30/04/20
18 

12 
µήνες 210,00 210,00 

45 ΚΗΥ 5873  ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 17 1 
08/05/20
17 

07/05/20
18 

12 
µήνες 240,00 240,00 

46 KHI 4914 
ΓΕΡΑΝΟΦΩ
ΡΟ 2004 30 0 

07/05/20
17 

06/05/20
18 

12 
µήνες 270,00 270,00 



47 KHY 3965 ΦΟΡΤΗΓΟ 1985 58 1 
16/05/20
17 

15/05/20
18 

12 
µήνες 330,00 330,00 

48 ΜΕ 34633 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 
16/05/20
17 

15/05/20
18 

12 
µήνες 220,00 220,00 

49 KHΙ 8933 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2002 72 1 
02/07/20
17 

01/07/20
18 

12 
µήνες 410,00 410,00 

50 ΜΕ 34624 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 
02/07/20
17 

01/07/20
18 

12 
µήνες 220,00 220,00 

51 ΚΗΙ 8927 ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 17 1 
02/07/20
17 

01/07/20
18 

12 
µήνες 260,00 260,00 

52 ΚΗΙ 8926 
ΓΕΡΑΝΟΦΩ
ΡΟ 2010 16 1 

02/07/20
17 

01/07/20
18 

12 
µήνες 260,00 260,00 

53 ΚΗΙ 4417 
ΓΕΡΑΝΟΦΩ
ΡΟ 2002 36 1 

02/07/20
17 

01/07/20
18 

12 
µήνες 300,00 300,00 

54 ΚΗΥ 5864 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1999 35 2 
02/07/20
17 

01/07/20
18 

12 
µήνες 950,00 950,00 

55 ΚΗΙ 8930 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2010 11 1 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 210,00 210,00 

56 ΚΕΚ 101 ∆ΙΚΥΚΛΟ 2000 1 2 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 70,00 70,00 

57 ΚΗΥ 5866 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1999 35 2 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 940,00 940,00 

58 ΚΗΙ 4922 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 13 1 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 250,00 250,00 

59 ΚΗΙ 4928 
ΓΕΡΑΝΟΦΩ
ΡΟ 2005 25 1 

24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 320,00 320,00 

60 ΚΗΙ 4920 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 18 1 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 260,00 260,00 

60 ME 40997 ΣΑΡΩΘΡΟ 2004 15 2 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 150,00 150,00 

56 ΚΗΙ 8928 ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 17 2 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 280,00 280,00 

57 ΜΕ 52315 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2005 100 2 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 220,00 220,00 

58 ΜΕ110279 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ
ΙΚΟ 2009 

18/136 
Μ-Ο 2 

24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 220,00 220,00 

59 ΜΕ 40992 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2004 98 2 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 220,00 220,00 

60 ΜΕ 40991 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2004 85 2 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 220,00 220,00 

61 ΜΕ 40968 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2003 93 2 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 220,00 220,00 

62 ΜΕ 52391 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤ
ΗΡΑΣ 2006 135 2 

24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 220,00 220,00 

63 ΚΗΙ 4909  ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 18 1 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 260,00 260,00 

64 ΚΗΙ 4908 ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 17 1 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 260,00 260,00 

65 ΚΗΥ 5892 ΦΟΡΤΗΓΟ 2001 17 1 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 260,00 260,00 

66 ΚΗΙ 8922 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 6 2 
24/07/20
17 

23/07/20
18 

12 
µήνες 180,00 180,00 

67 ΚΗΥ 5891 
ΓΕΡΑΝΟΦΩ
ΡΟ 1998 35 0 

01/08/20
17 

31/07/20
18 

12 
µήνες 330,00 330,00 



68 ΚΗΙ 8931 ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 35 0 
01/08/20
17 

31/07/20
18 

12 
µήνες 280,00 280,00 

69 ΚΗΙ 4912 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 88 1 
22/07/20
17 

21/07/20
18 

12 
µήνες 330,00 330,00 

70 ΚΗΥ 5884 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 17 1 
22/07/20
17 

21/07/20
18 

12 
µήνες 230,00 230,00 

71 ΚΗΙ 4907 ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 17 1 
22/07/20
17 

21/07/20
18 

12 
µήνες 230,00 230,00 

72 ΚΗΥ 5877 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 9 1 
29/08/20
17 

28/08/20
18 

12 
µήνες 240,00 240,00 

73 KHΥ5867 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999 57 1 
11/08/20
17 

10/08/20
18 

12 
µήνες 340,00 340,00 

74 ΑΜ 50548 ΤΡΑΚΤΕΡ 2009 72,12 2 
29/08/20
17 

28/08/20
18 

12 
µήνες 170,00 170,00 

75 ΚΗΥ 5854 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ
ΙΚΟ 1996 40 0 

31/10/20
17 

30/10/20
18 

12 
µήνες 290,00 290,00 

76 ΚΗΗ6821 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 11 2 
31/10/20
17 

30/10/20
18 

12 
µήνες 190,00 190,00 

77 ΚΗΗ6822 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2014 10 2 
31/10/20
17 

30/10/20
18 

12 
µήνες 190,00 190,00 

78 ΚΗΙ 4932 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2005 29 2 
1/11/201
7 

31/10/20
18 

12 
µήνες 1150,00 1.150,00 

79 
ΠΛ(20V10
0207561) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 2003 14 1 

28/07/20
17 

28/07/20
18 

12 
µήνες 230,00 230,00 

80 KHH 6827 ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 13 1 
18/05/20
17 

17/05/20
18 

12 
µήνες 180,00 180,00 

81 KHH 6828 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 2000 8 1 
18/05/20
17 

17/05/20
18 

12 
µήνες 180,00 180,00 

      
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  25.990,00€ 25.990,00 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο  
 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ασφάλιση των οχηµάτων (∆ικύκλων, επιβατικών, φορτηγών, 
απορριµµατοφόρων, λεωφορείων και µηχανηµάτων έργου) του ∆ήµου η οποία έχει ηµεροµηνία 
έναρξης 30 ∆εκεµβρίου 2016 (οπότε και λήγει το πρώτο χρονολογικά υφιστάµενο ασφαλιστήριο 
οχήµατος). Η διάρκεια των νέων ασφαλιστηρίων θα είναι 12µηνη για κάθε όχηµα. Συνεπώς η συνολική 
παροχή της υπηρεσίας θα διαρκέσει έως τη συµπλήρωση 12 µηνών από την τελευταία χρονολογικά 
υπογραφή ασφαλιστήριου συµβολαίου.  
Τα οχήµατα του ∆ήµου που θα ασφαλιστούν καθώς και η έναρξη και λήξη διάρκειας του αντίστοιχου 
ασφαλιστηρίου, περιλαµβάνονται σε πίνακα της µελέτης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της τεχνικής έκθεσης εµπίπτει στα όρια διενέργειας Πρόχειρου 
∆ιαγωνισµού Υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 
• Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
• Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την 

ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις » , 



• Ν. 2623/98 (Φ.Ε.Κ. 139 Α'/25-6-1998) « Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων οργάνωση και 
άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών , εκσυγχρονισµός της εκλογικής 
διαδικασίας και άλλες διατάξεις » , 

• Ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ 242 Α'/11-10-2002) « Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητος του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης» , άρθρο 2 «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών 
και δηµοσίων έργων» , 

• N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» µετά των 
σχετικών οδηγιών , των σχετικών εγκυκλίων , διατάξεων , τεχνικών προδιαγραφών , όπως 
ισχύουν σήµερα , 

• Ν. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.∆. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α’/1986) µε το 
οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες διατάξεις 

• N. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263 Α'/23-12-2008) « Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 
ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών » . 

• Ν. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στο Κοινοτικό ∆ίκαιο» 
• Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

• Του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1336/2013 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια εφαρµογής των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων.  

• Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α/2015): Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη 
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης. 

• Το άρθρο 4 της ΚΥΑ Π1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων». 

•  Του Ν.4270/2014«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»Π.∆. 237/98  

• Π.∆. 237/98 « Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ 
ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα 
Π.∆.1091/81και 118/85, 

• Ν.∆. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 10/2003, 
• Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», 
• Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» 
• Π.∆. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆ . 

113/10 στους ∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, 
• Των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία µε 

το Κοινοτικό ∆ίκαιο, 
• Τα στοιχεία της Μελέτης 

 
Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 

 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Η σύµβαση.  
Β) Η ∆ιακήρυξη. 
Β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Γ) Ο Προϋπολογισµός 
Ε) Το Τιµολόγιο Οικονοµικής προσφοράς. 
 

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης - Προϋπολογισµός 



Η Ασφαλιστική κάλυψη θα αφορά το χρονικό διάστηµα ενός έτους (12 µήνες) µε έναρξη της υπηρεσίας 
από την εποµένη της ηµέρας λήξης του υφιστάµενου ασφαλιστηρίου κάθε οχήµατος. Το πρώτο 
ασφαλιστήριο αρχίζει στις 30/12/2016 και διαρκεί 12µήνες και το τελευταίο ασφαλιστήριο αρχίζει στις 
01/11/2016 και διαρκεί 12 µήνες. 
Τυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του ∆ήµου θα 
ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους και για ένας έτος (12 µήνες)  και η 
ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όµοια µε τη συµβατική ασφάλιση 
αντίστοιχου οχήµατος του υπάρχοντος στόλου του ∆ήµου. 
Για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα 
διακοπής της ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και 
επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία, επιλέγοντας ο ίδιος τις 
ασφαλιστικές καλύψεις. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρύνσεων εκτιµάται ενδεικτικά 
στο ποσό των 30.650,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό Οικονοµικού Έτους 2016(ποσό 
150,00€) και  τον Προϋπολογισµό Οικονοµικού Έτους 2017 (ποσό 30.500,00€)του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
από τους κάτωθι κωδικούς αριθµούς: 
 

KA Προϋπολογισµού έτους 
2016 

Περιγραφή  ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

10.6253 ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων  

150,00 

KA Προϋπολογισµού έτους 
2017 

Περιγραφή  ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων 

10.000,00 

20.6253 ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων και φορτηγών 

6.000,00 

20.6252 ασφάλιστρα µηχανηµάτων 2.500,00 
30.6252 ασφάλιστρα µηχανηµάτων 3.500,00 
30.6253 ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων και φορτηγών 
8.500,00 

Η προσφερόµενη τιµή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόµιµους φόρους και 
κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταµείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωµα συµβολαίου, επικουρικό 
κλπ.). 

Άρθρο 5ο : Οχήµατα 
Τα οχήµατα που θα ασφαλισθούν αναφέρονται αναλυτικά στον συνηµµένο πίνακα της µελέτης και 
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής. Τα νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν 
στην κατοχή του ∆ήµου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους και για 
ένας έτος (12 µήνες)  και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όµοια µε 
τη συµβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήµατος του υπάρχοντος στόλου του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 6ο : Περιλαµβανόµενες Καλύψεις 
Το σύνολο όλων των οχηµάτων θα έχει κάλυψη Αστικής ευθύνης. 
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαµβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άµεσα από την απόκρουση 
και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή 
παραλείψεις του για τις οποίες είχε συµφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη. ∆εν παρέχεται κάλυψη, αν οι 
πράξεις ή οι παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου. 
Όταν η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κατά νόµο υποχρεωτική, ο τρίτος έχει ευθεία 
αξίωση και πέρα από το ασφαλιστικό ποσό, µέχρι το όριο για το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. 
Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε 
οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση ή υπεύθυνου του ασφαλισµένου αυτοκινήτου. Εξαιρείται η 
αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία και αυτών που 
προκάλεσαν το ατύχηµα εκ προθέσεως. 



Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαµβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή 
σωµατικής βλάβης ή ζηµιών σε πράγµατα, στην οποία περιλαµβάνεται και η χρηµατική ικανοποίηση 
για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωµατικών βλαβών 
έναντι των µελών της οικογένειας του ασφαλισµένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η 
αστική ευθύνη καλύπτεται σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο, ανεξάρτητα από δεσµό συγγένειας. 
Η αστική κάλυψη επίσης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε 
περίπτωση αυτοκινήτων που έχουν, είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί µε χρήση βίας. Τα πράγµατα που 
µεταφέρονται µε το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης (84/5/ΕΟΚ αρ.3,αρ.2 
παρ.2). 
Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων τα οποία συγκατατέθηκαν να µεταφερθούν 
µε αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το 
νόµιµο κάτοχο του µε αθέµιτα µέσα ή χρησιµοποιείται προς εκτέλεση εγκληµατικής πράξης (84/5/ΕΟΚ 
αρ.2,παρ.1 εδαφ.2). 
Οι επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις θα περιγράφονται αναλυτικά στα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 
εκάστοτε εταιρείας και θα αφορούν τις καλύψεις: 
 
1. Πυρκαγιάς για οποιοδήποτε λόγο καλυπτόµενης και από τροµοκρατικές ενέργειες, µε ύψος 
ασφαλιζόµενου κεφαλαίου πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €). 
2. Θραύσης κρυστάλλων – υαλοπινάκων. 
3. Υλικών ζηµιών ανασφάλιστου οχήµατος. 
4. Προστασίας Bonus Malus. 
5. Φροντίδας ατυχήµατος. 
Ειδικότερα, τα οχήµατα που αναφέρονται µε χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνηµα 
Έργου) καθώς και τα οχήµατα µε γερανό, καλύπτονται επιπλέον για: 
 
A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ως 30.000 €. 
B. Υλικές Ζηµιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ως 10.000 €. 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ο εντολοδόχος δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης παραδόσεως ασφαλιστήριων 
συµβολαίων για κάθε ένα από τα οχήµατα ξεχωριστά, επικαλούµενος τυχόν δυσχέρεια, γιατί η 
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την ασφάλιση κατά τα χρονικά όρια της 
σύµβασης. 
 

Άρθρο 8ο : Εγγυήσεις 
8.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, 
η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύµβασης.  
Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έως ένα µήνα µετά την 
ηµεροµηνία λήξης και του τλευταίου παραδοτέου ασφαλιστήριου συµβολαίου ήτοι τουλάχιστον µέχρι 
τις 30/11/2018. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται πλήρως στον ανάδοχο ένα (1) µήνα µετά την 
ηµεροµηνία λήξης (διάρκειας) και του τελευταίου ασφαλιστηρίου συµβολαίου που θα παραδοθεί στο 
∆ήµο, ήτοι ένα µήνα µετά την 31/10/2018.  
Σύµφωνα µε την παρ. 7β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική 
παραλαβή των υπηρεσιών (ασφαλιστήρια συµβόλαια) η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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. 
 
8.2 Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) 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.  
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.  
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.  
 
8.3 Στις εγγυητικές επιστολές αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα:  
α. Ηµεροµηνία έκδοσης  
β. Εκδότης  
γ. ∆ήµος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή  
δ. Αριθµός εγγυητικής επιστολής  
ε. Ποσό που καλύπτει η εγγύηση  
στ. Πλήρης επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση  
ζ. Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας  
η. Ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 
θ Οι όροι ότι:   
 
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διηζήσεως.  
ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς καµία 
ένσταση ή αντίρρηση.  
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.  
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 
από έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 
 

Άρθρο 9ο : Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, 
ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται 
ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
 

Άρθρο 10ο: Τοπικά όρια ισχύος 
Η ασφάλιση θα ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία ∆ιεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει 
την από 15 Μαρτίου 1991 «Πολυµερή Σύµβαση Εγγυήσεως µεταξύ Εθνικών Γραφείων ∆ιεθνούς 
Ασφάλισης». Για τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του ασφαλιστή κατόπιν 
προηγούµενης έγγραφης αίτησης του ασφαλισµένου. 
 

Άρθρο 11ο: Πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) 
Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγήσει πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) ύστερα από 
αίτηµα του ∆ήµου σε περίπτωση που όχηµα του εξέλθει από τα όρια της ελληνικής επικράτειας 
σύµφωνα µε την υποχρέωση του άρθρου 2 του Π.∆.237/86 και τις τροποποιήσεις αυτού. 
Αυτοκίνητο όχηµα που έχει τον τόπο της συνήθους στάθµευσης του στην Ελληνική Επικράτεια και 
εξέρχεται από τα όρια αυτής, πρέπει να εφοδιάζεται µε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη 



κάρτα) που ισχύει τουλάχιστον στο έδαφος των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών 
του Ενιαίο Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία 
∆ιεθνούς Ασφάλισης δεσµεύονται να εφαρµόζουν το τµήµα ΙΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας.  
Το αυτοκίνητο όχηµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, αν πρόκειται να κυκλοφορήσει 
στο έδαφος τρίτων χωρών που δεν ανήκουν στον Ε.Ο.Χ., πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε 
πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα), που ισχύει στις χώρες αυτές σύµφωνα µε το 
τµήµα ΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, ο 
κύριος, ο κάτοχος και ο οδηγός του αυτοκινήτου οχήµατος ευθύνονται, εις ολόκληρο, έναντι του 
ασφαλιστή και του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα. Η 
παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει, εφόσον ο τύπος της βεβαίωσης και του ειδικού σήµατος 
περιλαµβάνει υποχρεωτική και τη µε λατινικά γράµµατα αποτύπωση των σχετικών στοιχείων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………………………………………  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………  
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 
ΠΡΟΣ  
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
.................................. 
ΤΚ 281 00 , ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε 
όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)  
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
σας µέσα σε 5 ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ...............  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να 
εκδίδουµε.  
 
 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2017-2018 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Η Προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι για τµήµα αυτής: 
 
 

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. 

Α/Α 

ΑΡ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ
ΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 
ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦ
ΟΡΙΑΣ 

ΦΟΡΟΛ. 
ΙΠΠΟΙ 

BONUS 
MALUS 

Ηµερ. 
Έναρξης 
Ασφάλισης 

Ηµερ. Λήξης 
Ασφάλισης 

∆ιάρκεια 
Ασφάλισης Τιµή σε € 

1 ΚΕΜ154 ∆ΙΚΥΚΛΟ 2006 1 2 30/12/2016 29/12/2017 12 µήνες  

2 ΚΕΗ690 ∆ΙΚΥΚΛΟ 2003 1 2 30/12/2016 29/12/2017 12 µήνες  

3 ΜΕ29586 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1985 67 2 16/03/2017 15/03/2018 12 µήνες  

4 ΜΕ96223 ΣΑΡΩΘΡΟ 2008 15 2 25/04/2017 24/04/2018 12 µήνες  

5 ΜΕ 96229 ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2008 
160 
ΟΧΗΜΑ 2 16/03/2017 15/03/2018 12 µήνες  

6 ΜΕ 34619 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 16/03/2017 15/03/2018 12 µήνες  

7 ΚΗΥ 5879 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 7 2 30/09/2017 29/09/2018 12 µήνες  

8 ΚΗΥ 5886 ΦΟΡΤΗΓΟ 2001 18 2 25/04/2017 24/04/2018 12 µήνες  

9 ΚΗΙ8934 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 1 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

10 ΚΗΙ8935 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 1 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

11 ΚΗΙ8936 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 2 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

12 ΚΗΙ8937 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 35 1 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  



13 ΚΗΙ8938 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 2 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

14 ΚΗΙ8939 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2004 25 3 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

15 ΚΗΙ8940 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 35 2 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

16 ΚΗΙ8941 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 77 1 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

17 ΚΗΙ8942 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 35 1 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

18 ΚΗΙ8943 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 35 1 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

19 ΚΗΙ8944 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 2 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

20 ΚΗΥ 3997 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1996 57 2 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

21 ΚΗΥ5859 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1999 25 1 28/02/2017 27/02/2018 12 µήνες  

22 ΜΕ40960 ΣΑΡΩΘΡΟ 2002 
68/177 Μ-
Ο 1 10/07/2017 09/07/2018 12 µήνες  

23 ΜΕ34616 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 1999 140 2 10/07/2017 09/07/2018 12 µήνες  

24 ΚΗΙ 8913 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2008 17 2 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

25 ΚΗΙ4935 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2006 41 2 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

26 ΚΗΙ4913 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 16 1 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

27 ΚΕΚ478 ΤΡΙΚΥΚΛΟ   2 2 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

28 ΚΗΥ5878 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 9 1 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

29 ΚΗΥ3990 ΦΟΡΤΗΓΟ 1993 8 1 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

30 ΚΗΥ5882 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 17 1 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

31 ΚΗΥ5881 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 17 1 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

32 ΚΗΙ4923 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2005 56 1 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

33 ΚΗΙ 4921 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 23 3 10/04/2017 09/04/2018 12 µήνες  

34 ΚΗΙ 8923 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2009 17 3 10/04/2017 09/04/2018 12 µήνες  

35 ΚΗΥ5868 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999 17 3 08/05/2017 07/05/2018 12 µήνες  

36 ΚΗΙ 8903 ΦΟΡΤΗΓΟ 2006 17 1 25/03/2017 24/03/2018 12 µήνες  

37 ΚΗΙ 4919 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 16 1 25/03/2017 24/03/2018 12 µήνες  

38 ΚΗΙ 8950 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2014 4 2 07/05/2017 06/05/2018 12 µήνες  



39 ΜΕ 40989 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2003 90 1 25/03/2017 24/03/2018 12 µήνες  

40 ΚΗΙ 4927 ΦΟΡΤΗΓΟ 1996 17 1 25/03/2017 24/03/2018 12 µήνες  

41 ΚΗΙ 8916 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 9 3 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

42 ΚΗΙ 8920 ΦΟΡΤΗΓΟ 1995 11 3 31/03/2017 30/03/2018 12 µήνες  

43 ΚΗΥ 5880 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 11 3 11/04/2017 10/04/2018 12 µήνες  

44 ΚΗΙ 4416 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2002 11 1 01/05/2017 30/04/2018 12 µήνες  

45 ΚΗΥ 5873  ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 17 1 08/05/2017 07/05/2018 12 µήνες  

46 KHI 4914 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2004 30 0 07/05/2017 06/05/2018 12 µήνες  

47 KHY 3965 ΦΟΡΤΗΓΟ 1985 58 1 16/05/2017 15/05/2018 12 µήνες  

48 ΜΕ 34633 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 16/05/2017 15/05/2018 12 µήνες  

49 KHΙ 8933 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2002 72 1 02/07/2017 01/07/2018 12 µήνες  

50 ΜΕ 34624 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 02/07/2017 01/07/2018 12 µήνες  

51 ΚΗΙ 8927 ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 17 1 02/07/2017 01/07/2018 12 µήνες  

52 ΚΗΙ 8926 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2010 16 1 02/07/2017 01/07/2018 12 µήνες  

53 ΚΗΙ 4417 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2002 36 1 02/07/2017 01/07/2018 12 µήνες  

54 ΚΗΥ 5864 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1999 35 2 02/07/2017 01/07/2018 12 µήνες  

55 ΚΗΙ 8930 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2010 11 1 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

56 ΚΕΚ 101 ∆ΙΚΥΚΛΟ 2000 1 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

57 ΚΗΥ 5866 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1999 35 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

58 ΚΗΙ 4922 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 13 1 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

59 ΚΗΙ 4928 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2005 25 1 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

60 ΚΗΙ 4920 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 18 1 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

60 ME 40997 ΣΑΡΩΘΡΟ 2004 15 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

56 ΚΗΙ 8928 ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 17 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

57 ΜΕ 52315 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2005 100 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

58 ΜΕ110279 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2009 
18/136 Μ-
Ο 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  



59 ΜΕ 40992 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2004 98 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

60 ΜΕ 40991 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2004 85 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

61 ΜΕ 40968 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2003 93 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

62 ΜΕ 52391 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 2006 135 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

63 ΚΗΙ 4909  ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 18 1 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

64 ΚΗΙ 4908 ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 17 1 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

65 ΚΗΥ 5892 ΦΟΡΤΗΓΟ 2001 17 1 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

66 ΚΗΙ 8922 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 6 2 24/07/2017 23/07/2018 12 µήνες  

67 ΚΗΥ 5891 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 1998 35 0 01/08/2017 31/07/2018 12 µήνες  

68 ΚΗΙ 8931 ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 35 0 01/08/2017 31/07/2018 12 µήνες  

69 ΚΗΙ 4912 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 88 1 22/07/2017 21/07/2018 12 µήνες  

70 ΚΗΥ 5884 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 17 1 22/07/2017 21/07/2018 12 µήνες  
71 ΚΗΙ 4907 ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 17 1 22/07/2017 21/07/2018 12 µήνες  
72 ΚΗΥ 5877 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 9 1 29/08/2017 28/08/2018 12 µήνες  
73 KHΥ5867 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999 57 1 11/08/2017 10/08/2018 12 µήνες  
74 ΑΜ 50548 ΤΡΑΚΤΕΡ 2009 72,12 2 29/08/2017 28/08/2018 12 µήνες  
75 ΚΗΥ 5854 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 1996 40 0 31/10/2017 30/10/2018 12 µήνες  
76 ΚΗΗ6821 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 11 2 31/10/2017 30/10/2018 12 µήνες  

77 ΚΗΗ6822 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2014 10 2 31/10/2017 30/10/2018 12 µήνες  

78 ΚΗΙ 4932 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2005 29 2 1/11/2017 31/10/2018 12 µήνες  

79 
ΠΛ(20V10020
7561) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 2003 14 1 28/07/2017 28/07/2018 12 µήνες  

80 KHH 6827 ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 13 1 18/05/2017 17/05/2018 12 µήνες  

81 KHH 6828 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 2000 8 1 18/05/2017 17/05/2018 12 µήνες  

      ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθµούς) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 

..................................................................................................................................... 
 

 
    

Συµπληρώνεται από την επιτροπή Αξιολόγησης, 
  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 
 
 
Η παρούσα Οικονοµική Προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) µήνες από τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού. 
 
Α) Η προσφερόµενη τιµή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόµιµους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταµείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), 
δικαίωµα συµβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο ∆ήµος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήµου. Ο ∆ήµος κατά τις διατάξεις του Ν. 4334/2015 επιβαρύνεται µε Φόρο στην 
παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων 15%. 
Β) Tυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του ∆ήµου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους και µε διάρκεια 
12 µήνες και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όµοια µε τη συµβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήµατος του υπάρχοντος στόλου του ∆ήµου. 
Γ) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να καταθέσουν Οικονοµική Προσφορά για το σύνολο των οχηµάτων που περιέχονται στη µελέτη και σε καµία περίπτωση δεν 
µπορούν να επιλέξουν µερικώς οχήµατα.  
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Ο  Πίνακας αφορά τα πραγµατικά µεικτά ασφάλιστρα, δηλαδή καλύπτουν την 12µηνη ασφάλιση κάθε οχήµατος από την έναρξη του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συµβολαίου  
και για όλες τις καλύψεις που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές



 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(αφορά στην διακήρυξη ..../2016) 

∆ηµόσια Σύµβαση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2017-2018 

(CPV: 66514110-0) – NUTS III: EL 623 
Στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς σήµερα ....................., ήµερα ..................., οι υπογράφοντες, την 
παρούσα, αφενός ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, (εφεξής «∆ήµος»), ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο 
Αργοστόλι, ......................   ΤΚ. 28100 Κεφαλλονιά, µε Α.Φ.Μ. .............................και ∆.Ο.Υ. 
Αργοστολίου, και εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο κ. Α λέξανδρο Παρίση και αφετέρου ο/η κ. 
........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... µε την επωνυµία 
«.....................................................» µε δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 
αριθµός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., µε Α.Φ.Μ. .................... & ∆.Ο.Υ. ...................... και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. .......................... (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), που θα 
καλείται στο εξής «ανάδοχος/προµηθευτής», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το από 
.............. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά 
τα ακόλουθα:  
 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κατακυρώθηκε 
στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του συνοπτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την υπηρεσία ασφάλισης Οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του δήµου 
Κεφαλλονιάς  (∆ιακήρυξη ………/2016), και στην τιµή της οικονοµικής του προσφοράς ………………...  
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 
σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους ορούς, όπως κατ’ελάχιστον πρέπει να διατυπωνονται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου ............ του Ν. 4412/2016:  
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
1.Η παρούσα ∆ηµόσια Σύµβαση θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 
• του Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
• του Αστικού Κώδικα 

 
 
2. Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος και θα αποτελούν 

όρους και προϋποθέσεις της σύµβασης είναι: 
• Η υπογραφείσα σύµβαση. 
• Η ...../2016 ∆ιακήρυξη του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε όλα της τα Παραρτήµατα όπως 
καταρτίστηκε εγκρίθηκε µε την ........../2016 Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής  
• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Η Οικονοµική προσφορά του αναδόχου 

 
3. .Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 



δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητας τους. (παρ. 1. 
Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016). 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ 
Τα υπό ασφάλιση οχήµατα αφορούν το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου , των οποίων η 
εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο όνοµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αναλυτικά τα υπό ασφάλιση οχήµατα έχουν ως ακολούθως: 

Α/Α 
ΑΡ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΦΟΡΟΛ. 
ΙΠΠΟΙ 

BONUS 
MALUS 

1 ΚΕΜ154 ∆ΙΚΥΚΛΟ 2006 1 2 

2 ΚΕΗ690 ∆ΙΚΥΚΛΟ 2003 1 2 

3 ΜΕ29586 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1985 67 2 

4 ΜΕ96223 ΣΑΡΩΘΡΟ 2008 15 2 

5 ΜΕ 96229 ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2008 160 ΟΧΗΜΑ 2 

6 ΜΕ 34619 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 

7 ΚΗΥ 5879 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 7 2 

8 ΚΗΥ 5886 ΦΟΡΤΗΓΟ 2001 18 2 

9 ΚΗΙ8934 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 1 

10 ΚΗΙ8935 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 1 

11 ΚΗΙ8936 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 2 

12 ΚΗΙ8937 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 35 1 

13 ΚΗΙ8938 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 2 

14 ΚΗΙ8939 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2004 25 3 

15 ΚΗΙ8940 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 35 2 

16 ΚΗΙ8941 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 77 1 

17 ΚΗΙ8942 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 35 1 

18 ΚΗΙ8943 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 35 1 

19 ΚΗΙ8944 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2003 72 2 

20 ΚΗΥ 3997 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1996 57 2 

21 ΚΗΥ5859 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1999 25 1 

22 ΜΕ40960 ΣΑΡΩΘΡΟ 2002 68/177 Μ-Ο 1 

23 ΜΕ34616 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 1999 140 2 

24 ΚΗΙ 8913 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2008 17 2 

25 ΚΗΙ4935 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2006 41 2 

26 ΚΗΙ4913 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 16 1 

27 ΚΕΚ478 ΤΡΙΚΥΚΛΟ   2 2 

28 ΚΗΥ5878 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 9 1 

29 ΚΗΥ3990 ΦΟΡΤΗΓΟ 1993 8 1 

30 ΚΗΥ5882 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 17 1 

31 ΚΗΥ5881 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 17 1 

32 ΚΗΙ4923 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2005 56 1 



33 ΚΗΙ 4921 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 23 3 

34 ΚΗΙ 8923 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2009 17 3 

35 ΚΗΥ5868 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999 17 3 

36 ΚΗΙ 8903 ΦΟΡΤΗΓΟ 2006 17 1 

37 ΚΗΙ 4919 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 16 1 

38 ΚΗΙ 8950 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2014 4 2 

39 ΜΕ 40989 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2003 90 1 

40 ΚΗΙ 4927 ΦΟΡΤΗΓΟ 1996 17 1 

41 ΚΗΙ 8916 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 9 3 

42 ΚΗΙ 8920 ΦΟΡΤΗΓΟ 1995 11 3 

43 ΚΗΥ 5880 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 11 3 

44 ΚΗΙ 4416 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2002 11 1 

45 ΚΗΥ 5873  ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 17 1 

46 KHI 4914 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2004 30 0 

47 KHY 3965 ΦΟΡΤΗΓΟ 1985 58 1 

48 ΜΕ 34633 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 

49 KHΙ 8933 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2002 72 1 

50 ΜΕ 34624 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 

51 ΚΗΙ 8927 ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 17 1 

52 ΚΗΙ 8926 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2010 16 1 

53 ΚΗΙ 4417 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2002 36 1 

54 ΚΗΥ 5864 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1999 35 2 

55 ΚΗΙ 8930 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2010 11 1 

56 ΚΕΚ 101 ∆ΙΚΥΚΛΟ 2000 1 2 

57 ΚΗΥ 5866 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1999 35 2 

58 ΚΗΙ 4922 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 13 1 

59 ΚΗΙ 4928 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2005 25 1 

60 ΚΗΙ 4920 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 18 1 

60 ME 40997 ΣΑΡΩΘΡΟ 2004 15 2 

56 ΚΗΙ 8928 ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 17 2 

57 ΜΕ 52315 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2005 100 2 

58 ΜΕ110279 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2009 18/136 Μ-Ο 2 

59 ΜΕ 40992 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2004 98 2 

60 ΜΕ 40991 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2004 85 2 

61 ΜΕ 40968 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2003 93 2 

62 ΜΕ 52391 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 2006 135 2 

63 ΚΗΙ 4909  ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 18 1 

64 ΚΗΙ 4908 ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 17 1 

65 ΚΗΥ 5892 ΦΟΡΤΗΓΟ 2001 17 1 

66 ΚΗΙ 8922 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 6 2 

67 ΚΗΥ 5891 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 1998 35 0 

68 ΚΗΙ 8931 ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 35 0 

69 ΚΗΙ 4912 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 88 1 

70 ΚΗΥ 5884 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 17 1 

71 ΚΗΙ 4907 ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 17 1 



72 ΚΗΥ 5877 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 9 1 

73 KHΥ5867 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999 57 1 

74 ΑΜ 50548 ΤΡΑΚΤΕΡ 2009 72,12 2 

75 ΚΗΥ 5854 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 1996 40 0 

76 ΚΗΗ6821 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 11 2 

77 ΚΗΗ6822 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2014 10 2 

78 ΚΗΥ 4932 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2005 29 2 

79 ΠΛ(20V100207561) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 2003 14 1 
80 KHH 6827 ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 13 1 

81 KHH 6828 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 2000 8 1 
 
 
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας δεσµεύεται µε την υποχρέωση της συνεχούς παροχής της 
υπηρεσίας ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και επί 12µηνο από την έκδοση 
έκαστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
 
Το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της παρούσας δηµόσιας Σύµβασης ανέρχεται σε 
................................ ευρώ ,όπως προέκυψε από την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 
1. Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 31/12/2017 οπότε και µπορούν να 
παραληφθούν όλα τα παραδοτέα (ασφαλιστήρια Συµβόλαια). Κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο έχει ισχύ 
12 µήνες.   Ο ανάδοχος παραδίδει τα παραδοτέα ασφαλιστήρια συµβόλαια στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και 
στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
2. Η ασφάλιση θα ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία ∆ιεθνούς Ασφάλισης έχουν 
προσυπογράψει την από 15 Μαρτίου 1991 «Πολυµερή Σύµβαση Εγγυήσεως µεταξύ Εθνικών 
Γραφείων ∆ιεθνούς Ασφάλισης». Για τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του 
ασφαλιστή κατόπιν προηγούµενης έγγραφης αίτησης του ασφαλισµένου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ 
ΡΗΤΡΕΣ 

 
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 πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύµβασης υπό την έννοια του 
άρθρου 130 του Ν. 4412/2016. 
4. 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. 
 
5. 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. 

6. 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.  
7. 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.  
8. 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.  
9. ∆εν προβλέπται η τήρηση ηµερολογίου από τον Ανάδοχο για την τµηµατική εκτέλεση του 
αντικειµένου της σύµβασης.  
 
10. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον όπως ορίζει η παρ. 2 
του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και µε την προϋπόθεση ότι η όποια παράταση δεν υπερβαίνει 
το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από εισήγηση αρµόδιας υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της 
σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 
να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
11. Αν 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.  
12. 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.  

13. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
14. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 



15. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 
της υπηρεσίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  
16. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει 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 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.  
17. Για την παρούσα σύµβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση της υπηρεσίας που απορρίφθηκε από 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση 
δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  
18. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και 
στον προµηθευτή.  
19. 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.  
20. 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.  
21. 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 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατική 
και σύµφωνα µε τη λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής κάλυψης κάθε οχήµατος, η εξόφληση του 
αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά.  
 

2. 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.   



 
 
3. 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. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται και µε τις δαπάνες δηµοσιότητας στον τύπο της Περίληψης του Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ   
1. Αν το ασφαλιστήριο παραδοθεί µετά τη λήξη του  αµέσως προηγουµένου ασφαλιστηρίου για κάθε 
όχηµα  ή µηχάνηµα έρογυ, όπως αυτά αναγράφονται στους πίνακες του  Παραρτήµατος 1 χρόνου και 
µέχρι λήξης του χρόνου τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 
4412/2016 , επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας του ασφαλιστηρίου που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα.  
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντος 
ασφαλιστηρίων, εάν το ασφαλιστήριο που παραδόθηκ εκπρόθεσµα επηρεάζει τη χρησιµοποίηση του 
οχήµατος ή του µηχανήµατος έργου, το πρόστιµο υπολογίζεται επί του συνόλου της συµβατικής αξίας 
αυτού.  
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για παράδοση της 
υπηρεσίας9ασφαλιστηρίου), µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου (Οικονοµική Επιτροπή), 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής), δεν λαµβάνεται υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος  παράδοσης.  
4. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει κάθε όρο των εγγράφων της σύµβασης και των 
αναπόσπαστων τµηµάτων αυτής και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της προσφοράς που έγινε η 
κατακύρωση, ώστε τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς να έχουν ασφαλιστεί σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία. 
2.Ο ανάδοχος που αναλαµβάνει την ασφάλιση οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την ετήσια ασφάλιση των οχηµάτων του ∆ήµου (προµήθεια σήµατος ασφάλισης 12 µηνών  έτους 
και µόνο (χωρίς ανανέωση το επόµενο έτος)για κάθε όχηµα του ∆ήµου που αναφέρεται στον 
προϋπολογισµό µελέτης, σύνταξη και υπογραφή ετήσιων συµβολαίων ασφάλισης για ένα έτος. Καµία 
ανανέωση των παραδοτέων για χρόνο µεγαλύτερο των 12 µηνών δεν επιτρέπεται.   
3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και παράδοση έκαστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου 
τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής κάλυψης κάθε οχήµατος, 



προκειµένου να είναι εφικτή η εξόφληση κάθε συµβολαίου έγκαιρα, διαφορετικά αυτό δεν ισχύει και 
δεν παρέχεται νέα ασφαλιστικής κάλυψη στο όχηµα. 
4.Οι ηµεροµηνίες λήξης της τρέχουσας ασφαλιστικής κάλυψης αναλυτικά και ανά όχηµα παρέχονται 
στα έγγραφα της Σύµβασης και η στην Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 
5. Tυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του ∆ήµου θα 
ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους µε διάρκεια 12 µηνών και η ασφάλιση 
τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όµοια µε τη συµβατική ασφάλιση αντίστοιχου 
οχήµατος του υπάρχοντος στόλου του ∆ήµου. 
. 
 
6. Το σύνολο όλων των οχηµάτων θα έχει κάλυψη Αστικής ευθύνης. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης 
12µηνης διάρκειας περιλαµβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άµεσα από την απόκρουση και 
ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή 
παραλείψεις του για τις οποίες είχε συµφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη. ∆εν παρέχεται κάλυψη, αν οι 
πράξεις ή οι παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου. 
 
7. Όταν η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κατά νόµο υποχρεωτική, ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση και 
πέρα από το ασφαλιστικό ποσό, µέχρι το όριο για το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Η 
ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή 
προστηθέντος για την οδήγηση ή υπεύθυνου του ασφαλισµένου αυτοκινήτου. Εξαιρείται η αστική 
ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία και αυτών που 
προκάλεσαν το ατύχηµα εκ προθέσεως. 
 
8. Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαµβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας 
θανάτωσης ή σωµατικής βλάβης ή ζηµιών σε πράγµατα, στην οποία περιλαµβάνεται και η χρηµατική 
ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή 
σωµατικών βλαβών έναντι των µελών της οικογένειας του ασφαλισµένου, οδηγού ή κάθε άλλου 
προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο, ανεξάρτητα 
από δεσµό συγγένειας. Η Αστική ευθύνη για σωµατικές βλάβες τρίτων κατ’ άτοµο, ορίζεται από τη 
νοµοθεσία για το ελάχιστα απαιτούµενο ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000 €).  Η Αστική ευθύνη 
για υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα, ορίζεται από τη νοµοθεσία για το ελάχιστα απαιτούµενο ποσό 
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000 €).  (Π.∆. 237/1986 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει) 
 
9. Η αστική κάλυψη επίσης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε 
περίπτωση αυτοκινήτων που έχουν, είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί µε χρήση βίας. Τα πράγµατα που 
µεταφέρονται µε το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης (84/5/ΕΟΚ αρ.3,αρ.2 
παρ.2). 
 
10. Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων τα οποία συγκατατέθηκαν να 
µεταφερθούν µε αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο 
αφαιρέθηκε από το νόµιµο κάτοχο του µε αθέµιτα µέσα ή χρησιµοποιείται προς εκτέλεση εγκληµατικής 
πράξης (84/5/ΕΟΚ αρ.2,παρ.1 εδαφ.2). 
 
11. Οι επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις θα περιγράφονται αναλυτικά στα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
της εκάστοτε εταιρείας και θα αφορούν τις καλύψεις: 
 

1. Πυρκαγιάς για οποιοδήποτε λόγο καλυπτόµενης και από τροµοκρατικές ενέργειες, µε 
ύψος ασφαλιζόµενου κεφαλαίου πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €). 
2. Θραύσης κρυστάλλων – υαλοπινάκων. 
3. Υλικών ζηµιών ανασφάλιστου οχήµατος. 
4. Προστασίας Bonus Malus. 
5. Φροντίδας ατυχήµατος. 
Ειδικότερα, τα οχήµατα που αναφέρονται µε χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ 
(Μηχάνηµα Έργου) καθώς και τα οχήµατα µε γερανό, καλύπτονται επιπλέον για: 

 



A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ως 30.000 €. 
B. Υλικές Ζηµιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ως 10.000 €. 

 
 
Άρθρο 11ο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΦΑΛΑΙΣΗΣ  (πράσινη κάρτα) 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγήσει πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) ύστερα από 
αίτηµα του ∆ήµου σε περίπτωση που όχηµα του εξέλθει από τα όρια της ελληνικής επικράτειας 
σύµφωνα µε την υποχρέωση του άρθρου 2 του Π.∆.237/86 και τις τροποποιήσεις αυτού. 
Αυτοκίνητο όχηµα που έχει τον τόπο της συνήθους στάθµευσης του στην Ελληνική Επικράτεια και 
εξέρχεται από τα όρια αυτής, πρέπει να εφοδιάζεται µε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη 
κάρτα) που ισχύει τουλάχιστον στο έδαφος των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών 
του Ενιαίο Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία 
∆ιεθνούς Ασφάλισης δεσµεύονται να εφαρµόζουν το τµήµα ΙΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας.  
Το αυτοκίνητο όχηµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, αν πρόκειται να κυκλοφορήσει 
στο έδαφος τρίτων χωρών που δεν ανήκουν στον Ε.Ο.Χ., πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε 
πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα), που ισχύει στις χώρες αυτές σύµφωνα µε το 
τµήµα ΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, ο 
κύριος, ο κάτοχος και ο οδηγός του αυτοκινήτου οχήµατος ευθύνονται, εις ολόκληρο, έναντι του 
ασφαλιστή και του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα. Η 
παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει, εφόσον ο τύπος της βεβαίωσης και του ειδικού σήµατος 
περιλαµβάνει υποχρεωτική και τη µε λατινικά γράµµατα αποτύπωση των σχετικών στοιχείων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
1.Για την υπογραφή της παρούσας ∆ηµόσιας Σύµβασης προβλέπεται η πρότερη κατάθεση «εγγύησης 
καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 
εκτός ΦΠΑ, ήτοι ....................... (ευρώ) 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(ασφαλιστηρίων), ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης ορίζεται για διάστηµα  τριάντα (30) ηµερών  πλέον της διάρκειας ισχύος και του 
τελευταίου ασφαλιστηρίου συµβολαίου που θα συναφθεί µε το ∆ήµο, δηλαδή τουλάχιστον έως 
30/11/2018. 
3.Η Εγγύηση Καλή εκτέλεσης που κατατέθηκε για την υπογραφή της παρούσης εκδόθηκε από 
..............................από τον ανάδοχο έχει χρόνο ισχύος έως .................................. (ήτοι .................. 
ηµερών) 
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται πλήρως στον ανάδοχο ένα (1) µήνα µετά 
την ηµεροµηνία λήξης (διάρκειας) και του τελευταίου ασφαλιστηρίου συµβολαίου που θα παραδοθεί 
στο ∆ήµο, ήτοι ένα µήνα µετά την 31/10/2018.  
Σύµφωνα µε την παρ. 7β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική 
παραλαβή των υπηρεσιών (ασφαλιστήρια συµβόλαια) η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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. 
 
  
5.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.  
 
 



ΑΡΘΡΟ 9ο : 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 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 
η) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η 
υπηρεσία, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
θ)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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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. 



 
ΑΡΘΡΟ 12ο: 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 13ο : ∆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 14ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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.  
 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η 
γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια δικαστήρια για 
την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα 
µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να 
αναφύονται µεταξύ τους.  
Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: α)η ∆ιακήρυξη, β)η 
προσφορά του Αναδόχου, γ) ο προϋπολογισµός της µελέτης, δ)η Συγγραφή υποχρεώσεων, ε) κάθε 
άλλο έντυπο και στοιχείο της µελέτης της Οικονοµικής Υπηρεσίας, 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 
τους συµβαλλόµενους σε τρία όµοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών υπηρεσιών, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ».  
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

[ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥ∆)άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 
147)] 

ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016 
 
 

Η  παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθ.    /2016 Απόφαση Οικ. Επιτροπής 
 

Αργοστόλι   /12/2016 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

    Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :      
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει α) την   έγκριση  και κατάρτιση των παραπάνω  όρων για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017   και β) ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού να οριστεί η 
15η ∆εκεµβρίου ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 το πρωί.                                                                    

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Γκισγκίνης Νικόλαος.                                                                                                                                                                         
 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την µε αριθµό 361 /2016   απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη . 
3) την αρίθ.  1043/28-11-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και το σχέδιο  διακήρυξης : 
 
                                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1) Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
2016-2017 στο σύνολο των οχηµάτων  εκπεφρασµένο σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προϋπολογισµού 
25.990,00 € (είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ). 
2)  Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 150,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 
10.6253 µε τίτλο : Ασφάλιστρα φορτηγών & µεταφορικών µέσων» Προϋπολογισµού 2016. 
3) Οι Πιστώσεις της εν λόγω Υπηρεσίας ασφάλισης   θα βαρύνουν τους Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων 
όπως παρακάτω: 
 α) Κ.Α 10.6253 µε τίτλο (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων)του Προϋπολογισµού του  οικ. έτους 2016,  
β) Κ.Α 10.6253 µε τίτλο (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων) του Προϋπολογισµού   οικ. έτους 2017  , 
γ) Κ.Α 20.6253 µε τίτλο (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων και φορτηγών) του Προϋπολογισµού   οικ. 
έτους 2017, 
δ)  Κ.Α 20.6252 µε τίτλο ( ασφάλιστρα µηχανηµάτων) του Προϋπολογισµού   οικ. έτους 2017, 
 στ) 30.6252 µε τίτλο (ασφάλιστρα µηχανηµάτων) του Προϋπολογισµού   οικ. έτους 2017 &  
ε) Κ.Α 30.6253 µε  τίτλο (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων και φορτηγών) του Προϋπολογισµού   
οικονοµικού έτους 2017.  
4) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την 15η 
∆εκεµβρίου 2016 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 το πρωί  στο ∆ηµοτικό Θέατρο, επί της οδού 
Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
5) 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) 



6) Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευθεί  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),σε µία  ηµερήσια (ΗΜΕΡΗΣΙΟ )και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα 
(ΧΡΟΝΙΚΑ). 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβληθούν  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. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  304  / 2016                                                                 Α∆Α: 6ΗΕΞΩΕ5-ΞΩΜ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια 
παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το 
έτος 2017.» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 11ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την « Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2017.»  ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα 
παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την   369  /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και 

προσδιορίστηκε η εκτέλεση διαγωνισµού για την  Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού 
προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2017  , η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   
εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω : 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017 

προϋπολογισµού 54.788,22 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & µε δικαίωµα προαίρεσης 
έως 15%) 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψιν:  
1. Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  
2. Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων».  
3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
4. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  
5. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων».  
6. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
7. Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις 

λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου.  

8. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης».  

9. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  



10. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

11. Το 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».  

12. Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του.  

13. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις».  

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων».  

15. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - 
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».  

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-2006) «Παροχή µέσων 
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής».  

17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) µε θέµα 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την 
παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής 
ιατρικής».  

18. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθµ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής».  

19. Τη µε αριθµό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίως δε το 14ο 
άρθρο της.  

20. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-7-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.» και ιδίως 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

21. Το Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 87 Α’/23-7-2015) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 
(Α΄ 80)» 

22. Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονοµικών 
κανόνων για την παραγωγή και εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος και 
προϊόντων µε βάση το γάλα.  

23. Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1994 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για την παραγωγή και εµπορία 
νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα.  

24. Το Π. ∆. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συµµόρφωση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 
Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν 
την παραγωγή και εµπορία γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα».  

25. Τη µε αριθµό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου και ιδίως το 4ο άρθρο 
της.  

26. Η σύνταξη της και, ειδικότερα, ο καθορισµός των δικαιούχων ανά φορέα :  
• Την από 18/11/2016 ηλεκτρονική ενηµέρωση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε 

αποστολή ονοµαστικού καταλόγου δικαιούχων γάλακτος ανά οργανική µονάδα για το 
∆ήµο Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες Κ. Υ. Α. 53361/2-10-2006, 
ΤΤ36586/10-7-2007 και 31119/19-5-2008 και την ισχύουσα Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. Καθώς και τις προβλέψεις για την κάλυψη των 
ενδεχόµενων αναγκών είτε προσωπικού που αναµένεται να προσληφθεί µε σχέση 



εργασίας Ι∆ΟΧ από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς µέσα στο 2017. (Από την προµέτρηση που 
έγινε µε βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι η απαιτούµενη ποσότητα παστεριωµένου 
γάλακτος ανά ηµέρα είναι 119 λίτρα για ισάριθµους δικαιούχους.) 

• Το µε α.π. 1791/18-11-2016 έγγραφο του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου (Ιδρυµα 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας γάλακτος για το 
επιλέξιµο προσωπικό του. (Από την προσµέτρηση, η απαιτούµενη ποσότητα ανά ηµέρα 
είναι 16 λίτρα για ισάριθµους δικαιούχους) 

• Το µε α.π. 3025/18-11-2016 έγγραφο της ΚΕ∆ΗΚΕ (Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς) όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας γάλακτος για το επιλέξιµο 
προσωπικό της. (Από την προσµέτρηση, η απαιτούµενη ποσότητα ανά ηµέρα είναι 7 
λίτρα για ισάριθµους δικαιούχους) 

27. Την µε 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  περί Ορισµού 
µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών  

28. Την 318/2016  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Μελών 
Επιτροπής Ενστάσεων . 

29. Την 369/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό τρόπου 
διενέργειας της προµήθειας µέσω συνοπτικού διαγωνισµού. 
30. Την αριθ. 983/2014 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισµού Α/∆ηµάρχων και τα άρθρα 58 
& 59 του Ν 3852/2010. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου 
για την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017 συνολικού  προϋπολογισµού 54.788,22 € (Πενήντα τέσσερις 
χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. & δικαιώµατος προαίρεσης 15% και θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων Προϋπολογισµού 2017 
ΚΑ 20.6063 
ΚΑ 30.6063 
ΚΑ 35.6063 

∆ήµος Κεφαλλονιάς 

ΚΑ 45.6063 
∆ηµοτικό Γηροκοµείο ΚΑ 10.6063 

ΚΕ∆ΗΚΕ 6062 
 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την 
................................. 2016 και ώρα ........................π.µ. στο κτήριο της .........................., επί της οδού 
....................., Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο 
.............................................επί της οδού ....................., Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την ..................  
............... ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα ............. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί  ή να αποστείλουν 
τις έγγραφες προσφορές τους µέσω ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο 
του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού, δηλαδή την .............................. και ώρα ................ 



Προσφορές που αποστέλλονται µε κάθε µέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, 
αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, 
χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και τα 
παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 
Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή 
µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή 
της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προµήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς 
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες 
αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 
πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία 
ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται 
σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης 
α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 
3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη 
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι 
δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 
∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο...........................και να ζητήσουν νέο πλήρες 
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 



Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  Οδός ................  , ΤΚ 28100 
Αργοστόλι τηλ. ........................ , Fax ......................... 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση 
της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία σηµοσίευσης της διακήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 
4412/2016 καθώς εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του ίδιου Νόµου. 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά βάσει τιµής 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ................ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NUTS III) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ- 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

EL 623 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού δήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών 
Προσώπων  

CPV 15511100-4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 54.788,22 µε ΦΠΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  120 ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (NUTS III) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

EL 623 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Ι 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Ο αναλογούν Φόρος Εισοδήµατος επί προµηθειών, 

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

ΦΠΑ 13% 
 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ............./2016 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 



ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

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

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

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

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆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 ....................... ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα ....................... 

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 αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών της προµήεθιας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
∆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 της παρούσας ∆ιακήρυξης (αρ.95 του Ν.4412/16) .  

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

 
 

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

κατωτέρω : 
 

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

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

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

3.  δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή   
4.        δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι :  

 
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος.  

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

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

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

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

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



ν.4198/2013.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,  
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία 



θα αναφέρονται ονοµαστικά,  
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της 
ένωσης στην εκτέλεση της προµήθειας,  
iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού  νοµίµου 
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της 
ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,  
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,  
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, 
αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της 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. 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 

  
Ζ. Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του οικονοµικού φορέα 
Η. Επί ποινή αποκλεισµού Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται να 

εγκαταστήσει και να συντηρεί ισάριθµα ψυγεία συντήρησης του γάλακτος µε τα σηµεία 
διάθεσης (10 το σύνολο) µέχρι και την οριστική εκτέλεση και λήξη της σύµβασης. 

 
 

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

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

∆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 Ενότητα Β.  
Στα περιεχόµενα του φακέλου των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων 
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωµένων επιτρεπόµενων αποκλίσεων 
διαστάσεων) ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς µηχανισµούς ή 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των 
τεχνικών προδιαγραφών εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 54  του Ν. 4412/2016. 
Εισικότερα στο Φάκελο Τεχνικών Προδιαγραφών πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

Α) Έγκριση κτηνιατρικού ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) και κωδικός αριθµός έγκρισης, 
για τη διασφάλιση της ποιότητας του γάλακτος,  
Β) δείγµα του προσφερόµενου γάλακτος, το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση από 
αναγνωρισµένο εργαστήριο (τόσο για το πλήρες όσο και για το ελαφρύ γάλα) 



Γ) Η ετικέτα του προσφερόµενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ) 
 
Σε κάθε περίπτωση για την προσκόµιση των ανωτέρω ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 περί 
ισοδύναµων πιστοποιητικών αποδεδειγµένα. 
 
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του 
όλα τα στοιχεία που φέρει και ο κύριος φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόµενου οικονοµικού 
φορέα. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών τόσο για το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς όσο και για τα Νοµικά Πρόσωπα, επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής 
(όπως αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης),  για κάθε υποψήφιο προµηθευτή. Συνεπώς 
σε αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη (ποσοστό 
έκπτωσης επί του Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την τµηµατική πραγµατοποίηση και την οριστική  
παράδοση των υπό προµήθεια ειδών και την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε 
στην Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 
αντίθετη στους όρους της σύµβασης.  
Στην προσφορά (επί ποινή αποκλεισµού) ενσωµατώνεται κάθε κόστος εγκατάστασης και 
συντήρησης των κατάλληλων ψυγείων στα οποία θα τοποθετεί ο ανάδοχος τις τµηµατικές 
ποσότητες γάλακτος που θα παραλαµβάνονται. 
 
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν 
την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε 
είδους της προµήθειας χωρίς ωστόσο οι επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε 
τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό 
έκπτωσης επί της τιµής µονάδας (ανά λίτρο) του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ. 
 



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

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

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

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

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

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

δικαιολογητικά συµµετοχής.  
• Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα 

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

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



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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο 
Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από 
τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 

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



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

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

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

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

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

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

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

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

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά 
η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της 
σύµβασης . 

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική 
Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 



θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόµενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται,  και 
είναι µικρότερη των 120 ηµερών. 

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

ια) Οικονοµική προσφορά που δεν αποδέχεται το δικαίωµα προαίρεσης 15% του ∆ήµου και των 
Νοµικών Προσώπων 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

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

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



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

 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

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

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

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

 
 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή 



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

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

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

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

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

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

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

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

13. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 



προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε 
την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
 
14. Σχέδιο Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 4  αυτής. Για την 
εκτέλεση της σύµβασης συµπληρώνεται στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς 
του προµηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία 
έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.  ∆εν χωρεί 
διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης  που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, 
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  
 
15. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το 
∆ήµο Κεφαλλονιάς από τον ∆ήµαρχο.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα 
προβλεπόµενα στην Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 
• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  
• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα των ειδών για τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί 

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

παρούσα ΓΣΥ.  
 
 
16. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
 
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 31/12/2017. Το δικαίωµα προαίρεσης 
ασκείται εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ & 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 τµηµατικής παράδοση παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  

β) Παραλήφθηκαν συνολικά όλα τα είδη 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 προµήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από 
τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και από την αντίστοιχη οργανική 
µονάδα των Νοµικών Προσώπων. 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 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. Το προς προµήθεια παστεριωµένο γάλα θα παραδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση σε κάθε 
δικαιούχο σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και κατά κανόνα κάθε ∆ευτέρα και εφόσον 
τυγχάνει η ∆ευτέρα να µην είναι εργάσιµη τότε η επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Θα πληροί όλες τις 
διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της 
κείµενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και θα είναι σύµφωνο µε τις οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 
94/71 και το Π. ∆. 56/1995.  
 
11. Προβλέπεται να  τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφεται η τµηµατική 
εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης (εβδοµαδιαία), η ποσότητα που παραδίδεται µε την 
προβλεπόµενη συχνότητα ανά σηµείο διάθεσης (σύνολο 10 σηµεία), έκτακτα συµβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης . Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων 
της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της προµήθειας µε ευθύνη του 
επόπτεη ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, 
εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν 
στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
 
 
12. Η προµήθεια παραλαµβάνεται τµηµατικά και ανά ηµερολογιακό µήνα. Συγκεκριµένα η αρµόδια 
υπηρεσία που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία 
της µηνιαίας εκτέλεσης της σύµβασης και ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής προµηθειών 
του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου. Οι καταγραφές της 
τήρησης του ηµερολογίου παροχής των υπηρεσιών αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
τµηµατικού αντικειµένου.  Ο ανάδοχος εκδίδει το απαιτούµενο φορολογικό παραστατικό εντός 10 
ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού µήνα παροχής της προµήθειας  και κατόπιν 
των απαιτούµενων διαδικασιών.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την 
υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό, ήτοι έως τις 
31/12/2017 µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   
 
 
13. 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. 



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

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

16. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  

17. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

18. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 
της προµήθειας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  

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

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

21. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και 
στον προµηθευτή.  

22. Η τµηµατική παραλαβή της προµήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε 
τµήµατος της προµήθειας  

23. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο χρόνο ήτοι εντός 10 µερών από ολοκλήρωση της 
παράδοσης αυτής, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε 



βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
πληρωµή του προµηθευτή.  

24. 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 τµηµατική, η 
εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και µε ελάχιστη συχνότητα ανά ηµερολογιακό µήνα.  

 

 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την τµηµατική εξόφληση είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου 

γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής, Ασφαλιστικής  και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας  

στ) Το Ηµερολόγιο που υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον αρµόδιο Επόπτη (Όταν 
προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής) 

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 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 



4. 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 ορίζονταιστα 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 
προµήθεια, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  



ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα προµήθειας 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 προµήθεια  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 χαµηλότερη τιµή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την 
περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 



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

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα 
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,  

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

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

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

στ) για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  

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

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

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

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται 
εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς προτείνεται στη 
διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της παρούσας τενχικής έκθεσης να µη προβλεφθεί εγγύηση 
συµµετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός µε την προσέλκυση υποψήφιων προµηθευτών. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένου και του 
δικαιώµατος προαίρεσης) και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη 
ανάδοχο. 
 
2. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο διαγωνισµός διενεργείται υποχρεωτικά για την κάλυψη αναγκών τριών 
φορέων, ο ανάδοχος θα υπογράψει τρεις ξεχωριστές συµβάσεις µε κάθε φορέα και θα προσκοµίσει 
τρεις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: 

Α) Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, εγγύηση καλής εκτέλεσης  ίση µε το 5% του συµβατικού οικονοµικού 
αντικειµένου της προµήθειας που αφορά το ∆ήµο, άνευ ΦΠΑ 
Β) Για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου, εγγύηση καλής εκτέλεσης  ίση µε το 5% του 
συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου της προµήθειας που αφορά το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο, άνευ 
ΦΠΑ 



Γ) Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Κεφαλλονιάς - ΚΕ∆ΗΚΕ εγγύηση καλής εκτέλεσης  ίση 
µε το 5% του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου της προµήθειας που αφορά την ΚΕ∆ΗΚΕ, άνευ 
ΦΠΑ 

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

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

5. 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.  

6. 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  
 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,  
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.  

7. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  
8. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, 
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
 

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

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



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων για το έτος 2016, όπως ορίζεται από τη 
σχετική νοµοθεσία. 
 
Α) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο πλαίσιο:  
 
1. Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  
2. Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων».  
3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
4. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  
5. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων».  
6. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
7. Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις 

λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου.  

8. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης».  

9. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

10. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

11. Το 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».  

12. Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του.  

13. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις».  

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων».  

15. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - 
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».  

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-2006) «Παροχή µέσων 
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής».  

17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) µε θέµα 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την 



παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής 
ιατρικής».  

18. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθµ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής».  

19. Τη µε αριθµό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίως δε το 14ο 
άρθρο της.  

20. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-7-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.» και ιδίως ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

21. Το Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 87 Α’/23-7-2015) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)» 
22. Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονοµικών 

κανόνων για την παραγωγή και εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος και 
προϊόντων µε βάση το γάλα.  

23. Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1994 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για την παραγωγή και εµπορία 
νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα.  

24. Το Π. ∆. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συµµόρφωση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 
Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν 
την παραγωγή και εµπορία γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα».  

25. Τη µε αριθµό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου και ιδίως το 4ο άρθρο 
της.  

26. Η σύνταξη της και, ειδικότερα, ο καθορισµός των δικαιούχων ανά φορέα :  
• Την από 18/11/2016 ηλεκτρονική ενηµέρωση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε 

αποστολή ονοµαστικού καταλόγου δικαιούχων γάλακτος ανά οργανική µονάδα για το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες Κ. Υ. Α. 53361/2-10-2006, ΤΤ36586/10-7-
2007 και 31119/19-5-2008 και την ισχύουσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. 
Τ. Α. Καθώς και τις προβλέψεις για την κάλυψη των ενδεχόµενων αναγκών είτε προσωπικού 
που αναµένεται να προσληφθεί µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς µέσα στο 
2017. (Από την προµέτρηση που έγινε µε βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι η απαιτούµενη 
ποσότητα παστεριωµένου γάλακτος ανά ηµέρα είναι 119 λίτρα για ισάριθµους 
δικαιούχους.) 

• Το µε α.π. 1791/18-11-2016 έγγραφο του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου (Ιδρυµα του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς) όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας γάλακτος για το επιλέξιµο 
προσωπικό του. (Από την προσµέτρηση, η απαιτούµενη ποσότητα ανά ηµέρα είναι 16 λίτρα 
για ισάριθµους δικαιούχους) 

• Το µε α.π. 3025/18-11-2016 έγγραφο της ΚΕ∆ΗΚΕ (Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς) όπου προκύπτουν οι ανάγκες προµήθειας γάλακτος για το επιλέξιµο 
προσωπικό της. (Από την προσµέτρηση, η απαιτούµενη ποσότητα ανά ηµέρα είναι 7 λίτρα 
για ισάριθµους δικαιούχους) 

 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και η ΚΕ∆ΗΚΕ  διατηρούν το δικαίωµα να επαυξάνουν, 
όταν και εφόσον κρίνουν τούτο ως αναγκαίο, την ποσότητα του προς προµήθεια είδους, του αναδόχου 
υποχρεωµένου να εκτελέσει την προµήθεια όπως θα τροποποιείται, εφόσον η συνολική προκαλούµενη 
αύξηση ως τις 31/12/2017 δεν προκαλεί ούτε υπέρβαση της συνολικής συµβατικής δαπάνης της 
προµήθειας σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15 % (δικαίωµα προαίρεσης), ούτε, ιδίως, υπέρβαση της 
συνολικής εγκεκριµένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα προµήθεια.  
Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες του προς προµήθεια προϊόντος, οι οποίες θα αναφέρονται στην 
σύµβαση µε τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί προµηθευτής της παρούσας προµήθειας, θα 
καθοριστούν µε βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του ∆ήµου, του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου και της ΚΕ∆ΗΚΕ, όπως αυτές θα έχουν τότε διαµορφωθεί. Ο ανάδοχος θα υπογράψει 
ξεχωριστές συµβάσεις µε κάθε έναν από τους τρεις φορείς καθώς οι πιστώσεις προέρχονται και 
αφορούν τον εκάστοτε προϋπολογισµό τους. 



 
Σύµφωνα µε την Κ. Υ. Α. 53361/2-10-2006, κάθε εργαζόµενος στον οποίον παρέχονται τα µέσα 
ατοµικής προστασίας δικαιούται ένα (1) λίτρο γάλα κάθε ηµέρα εργασίας. Η διανοµή πραγµατοποιείται 
στους χώρους εργασίας. Με βάση αυτό, σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχούν σε ετήσια βάση 1 λίτρο / 
ηµέρα Χ 22 εργάσιµες ηµέρες το µηνα Χ 12 µήνες/ έτος = διακόσια εξήντα τέσσερα (264) λίτρα 
γάλακτος.  
 
Η συνολική ποσότητα ανά δικαιούχο ετησίως ενδέχεται να είναι µικρότερη, γεγονός που 
εξαρτάται από τις ηµέρες των αργιών εφόσον δεν συµπίπτουν µε Σάββατα και Κυριακές. 
 
Η ενδεικτική τιµή µονάδας για ένα (1) λίτρο παστεριωµένο γάλα, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
εµπειρία του ∆ήµου και κατόπιν έρευνας καθορίστηκε σε 1,15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ήτοι µε ΦΠΑ 13% η 
συνολική τιµή ανά λίτρο ανέρχεται σε 1,2995 ευρώ. Σηµειώνεται εδώ ότι η τιµή αυτή είναι ίδια τόσο για 
το πλήρες σε λιπαρά γάλα (περιεκτικότητας σε λιπαρά 3,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 %), όσο και 
για το γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 %, αντίστοιχα), 
καθώς από την έρευνα αγοράς διαπιστώθηκε ότι κάθε εταιρεία διαθέτει τόσο το πλήρες σε λιπαρά 
γάλα της σε συσκευασία ενός (1) λίτρου όσο και το αντίστοιχο γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά στην ίδια τιµή µονάδας.  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η συνολική δαπάνη συγκεντρωτικά χωρίς ΦΠΑ για τους τρεις φορείς 
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης 15%, ανέρχεται σε Σαράντα οκτώ χιλιάδες 
τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτά ( 48.485,15 €) και µε ΦΠΑ 13% ανέρχεται σε  
Πενήντα τέσσερις  χιλιάδες  επτακόσια ογδόντα οκτώ Euro και είκοσι δύο λεπτά (54.788,22 €). 
 
 Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου και της ΚΕ∆ΗΚΕ αντιστοίχως σύµφωνα µε τις απαιτούµενες ποσότητες κάθε φορέα γα το 
έτος 2017. 
Το δικαίωµα προαίρεσης των φορέων ανάθεσης, µπορεί να ασκηθεί έως 31/12/2017, οπότε και 
λήγει η ισχύς της σύµβασης, µε τις επιφυλάξεις παράτασης ισχύος που προβλέπονται στις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και χωρίς υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου της κάθε 
σύµβασης. 
 
Ειδικότερα οι απαιτούµενες ποσότητες προµήθειας ανά φορέα, όπως προκύπτουν από τα σχετικά 
έγγραφα των φορέων, έχουν ενδεικτικά ως ακολούθως: 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016 

(lit) 

∆ικαίωµα Προαίρεσης 
15% (lit) 

(άρθρο 236 Ν. 
4412/2016) 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

95 12 µήνες Χ 22 ηµέρες 
=264 

25.080 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – 
Προσωπικό Ι∆ΟΧ 

24 12µήνες Χ 22 
ηµέρες=264 

6.336 

 
 
 

3.762 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

16 12 µήνες Χ 22 
ηµέρες=264 

4.224 634 

ΚΕ∆ΗΚΕ 7 12 µήνες Χ 22 
ηµέρες=264 

1.848 277 

ΣΥΝΟΛΟ 37.488 4.673 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε το δικαίωµα προαίρεσης 42.161 

 
 



Οι Πιστώσεις για την προµήθεια γάλακτος έτους 2017 ανά φορέα θα γίνουν ως ακολούθως, και 
σύµφωνα µε την ενδεικτική τιµή ανά λίτρο: 
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων 
Προϋπολογισµού 2016 

Περιγραφή Μέγιστο Ύψος δαπάνης (µε  ΦΠΑ) 
συµπεριλαµβανοµένου δικαιώµατος 

προαίρεσης 
ΚΑ 20.6063 
ΚΑ 30.6063 
ΚΑ 35.6063 

∆ήµος 
Κεφαλλονιάς 

ΚΑ 45.6063 

Λοιπές παροχές σε είδος 
(Γάλα) 

35.178 Χ 1,2995 = 45.713,811 € 

∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο 

ΚΑ 10.6063 Λοιπές παροχές 
Προσωπικού σε είδος 

4.858 Χ 1,2995 = 6.312,971 € 

ΚΕ∆ΗΚΕ 6062 Λοιπές παροχές σε είδος 2.125 Χ 1,2995 = 2.761,44 € 
ΣΥΝΟΛΟ 54.788,22 € 

 
Κάθε φορέας θα εκδώσει τη δική του δέσµευση πίστωσης από τον Π/Υ έτους 2017. 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων για το έτος 2017, στο πλαίσιο που ορίζεται 
ειδικά από τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 
ΤΟΥ Ν. Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-7-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.» 
 
Με την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων καταργείται ο διαχωρισµός του χαρακτηρισµού του γάλακτος σε 
«φρέσκο» και µακράς διαρκείας και εγκαθιδρύεται η νέα διάκριση µεταξύ «ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ» 
γάλακτος και «ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ».  
Το παστεριωµένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άµελξη χωρίς 
να έχει υποστεί διαδικασία θέρµισης ή άλλη ισοδύναµη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η 
διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ηµέρες από την ηµεροµηνία παστερίωσης, µπορεί, 
πέραν των αναφερόµενων στο προηγούµενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γάλα ηµέρας». 
 
Η νέα αυτή διάκριση σηµάνσεων στο γάλα, και δεδοµένης της διασποράς της έδρας υπηρεσίας 
του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου σε 8 ∆ηµοτικές Ενότητες, και σε γεωγραφικη 
επιφάνεια 786 τετρ. χλµ. κρίνεται µη αποδοτικό, µη αποτελεσµατικό και ενδεχοµένως 
επικίνδυνο να προµηθεύονται οι δικαιούχοι υπάλληλοι µε Γάλα ηµέρας, προσµετρώντας και τις 
κλιµατολογικές συνθήκες της επικράτειας ιδιαίτερα του καλοκαιρινούς µήνες. Η δε προµήθεια 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ µε ασφαλή τρόπο θα συνεπαγόταν ιδιαίτερα αυξηµένο κόστος για το ∆ήµο 
καθώς ο προµηθευτής θα έπρεπε να κινητοποιήσει περισσότερους συντελεστές παραγωγής για 
την έγκαιρη παράδοσή του σε καθηµερινή βάση. 
Συνεπώς προτείνεται η προµήθεια ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (όχι γάλα ηµέρας) σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που ορίζεται στο Ν. 4254/2014: «Ως «παστεριωµένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο 
έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό 
χρονικό διάστηµα (+71,7 βαθµούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαµηλή 
θερµοκρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα (+63 βαθµούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε 
διαδικασία παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και 
θερµοκρασίας µεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναµου 
αποτελέσµατος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική στη 
δοκιµασία υπεροξειδάσης, αµέσως δε µετά την παστερίωση ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν σε 
θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς C, στην οποία θερµοκρασία και συντηρείται, 
η συντήρησή του διαρκεί µέχρι 7 ηµέρες, καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και 
υπόκειται σε έλεγχο των αρµόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 



Στη συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και 
µε ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωµένο» και «γάλα», η ηµεροµηνία 
παστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία 
συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο 
στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες. 
 
 
Το προς προµήθεια παστεριωµένο γάλα θα παραδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση σε κάθε 
δικαιούχο σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και συγκεκριµένα κάθε ∆ευτέρα και εφόσον 
τυγχάνει η ∆ευτέρα να µην είναι εργάσιµη τότε η επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Ο ανάδοχος,  δύναται 
να προβαίνει σε διανοµή και κατά άλλη ηµέρα της εβδοµάδας, όταν αυτό απαιτείται, προκειµένου το 
γάλα να παραδίδεται πάντα εντός του «εύρους» των 7 ηµερών από την παστερίωση, µε τρόπο ώστε να 
καλύπτονται πάντα οι ανάγκες παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους για κάθε εργάσιµη 
µέρα. 
Το Γάλα θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
τις προδιαγραφές της κείµενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και θα είναι σύµφωνο µε τις 
οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. ∆. 56/1995.  
Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια που θα λειτουργούν νόµιµα και θα έχουν εγκεκριµένη 
εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη 
διασφάλιση της ποιότητας αυτού.  
Οι υποψήφιοι προµηθευτές, την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, 
µε ποινή αποκλεισµού, και δείγµα του προσφερόµενου γάλακτος, το οποίο θα συνοδεύεται από 
ανάλυση από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 
 Η ετικέτα του προσφερόµενου γάλακτος θα επισυνάπτεται στην προσφορά, την οποία θα καταθέσουν 
οι υποψήφιοι προµηθευτές.  
 
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες χρειάζεται 
να ανταποκρίνεται :  
 
1. Περιγραφή είδους : λευκό φρέσκο παστεριωµένο αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά ή χαµηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά.  
 
2. Περιεκτικότητα σε λιπαρά : 3,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 % (για το πλήρες σε λιπαρά γάλα) ή 
1,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 % (για το γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αντίστοιχα).  
 
3. Σηµείο πήξης : το πολύ –0,520o C.  
 
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ουσίες : 32 γραµµάρια ανά λίτρο.  
 
5. Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους : τουλάχιστον 8,50 %.  
 
6. Αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης.  
 
7. Θετική αντίδραση στη δοκιµασία υπεροξειδάσης.  
 
8. Παθογόνα µικρόβια (Listeria monocytogenes, salmonella spp.) : απουσία σε 25 g., n=5, c=0, m=0, 
M=0.  
 
9. Κολοβακτηρίδια (ανά ml) : n=5, c=1, m=0, M=5.  
 
10. Περιεκτικότητα σε µικρόβια στους 21o C (µετά από επώαση πέντε ηµερών στους 6o C) ανά ml: 
n=5, c=1, m=5 x 104, M=5 x 105.  
 
όπου :  
n = αριθµός µονάδων δειγµατοληψίας που αποτελούν το δείγµα,  



m = τιµή κατωφλίου του αριθµού των βακτηρίων. Το αποτέλεσµα θεωρείται ικανοποιητικό αν σε καµιά 
µονάδα δειγµατοληψίας ο αριθµός των βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m.  
Μ = οριακή τιµή του αριθµού των βακτηρίων. Το αποτέλεσµα θεωρείται ως µη ικανοποιητικό αν σε µία 
ή περισσότερες µονάδες δειγµατοληψίας ο αριθµός των βακτηρίων είναι τουλάχιστον ίσος προς Μ,  
c = αριθµός µονάδων δειγµατοληψίας των οποίων ο αριθµός των βακτηρίων µπορεί να κυµαίνεται 
µεταξύ m και Μ. Το δείγµα θεωρείται ακόµα αποδεκτό αν στις άλλες µονάδες δειγµατοληψίας ο 
αριθµός βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m.  
11. Ηµεροµηνία λήξης: Εντός 7 ηµερών από την παστερίωση. 
12. Συσκευασία: Πλαστικό µπουκάλι η τύπου tetra pack 
 
 

ΙΙ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1O  
«Πλήρες γάλα πλήρες σε λιπαρά (3,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 %) ή χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά (1,55% µε µέγιστη απόκλιση  0,5 %, αντίστοιχα)», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, αναγοµένη σε λίτρα.  
 
Τιµή ενός τεµαχίου 1,15 Euro ανά λίτρο 
Ένα Eurο και δεκαπέντε λεπτά προ ΦΠΑ. 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 54.788,22€  
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & µε δικαίωµα προαίρεσης 
έως 15%) 
Α.Μ. 3/2016 

 
 

ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
CPV: 15511100-4 

ΟΜΑ∆Α 
Ι 

Περιγραφή 

Φορέας 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
συµπεριλαµβανοµένου 
δικαιώµατος προαίρεσης 
15% 

Κόστος 
ανά λίτρο  
(€) 

Συνολικό 
Κόστος (€) 

1 

Παστεριωµένο γάλα πλήρες 
σε λιπαρά (3,55 % µε 

µέγιστη απόκλιση 0,5 %) ή 
χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά (1,55 % µε µέγιστη 

απόκλιση 0,5 %)  

∆ήµος 
Κεφαλλονιάς 

ΛΙΤΡΟ 35.178 λιτρα 1,15 40.454,70 

2 

Παστεριωµένο γάλα πλήρες 
σε λιπαρά (3,55 % µε 

µέγιστη απόκλιση 0,5 %) ή 
χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά (1,55 % µε µέγιστη 

απόκλιση 0,5 %)  

∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο 

ΛΙΤΡΟ 4.858 λιτρα 1,15 5.586,70 

3. 

Παστεριωµένο γάλα πλήρες 
σε λιπαρά (3,55 % µε 

µέγιστη απόκλιση 0,5 %) ή 
χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά (1,55 % µε µέγιστη 

απόκλιση 0,5 %)  

ΚΕ∆ΗΚΕ ΛΙΤΡΟ 2.125 λιτρα 1,15 2.443,75 

ΣΥΝΟΛΟ 48.485,15 

ΦΠΑ 13% 6.303,07 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 54.788,22 

       
Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων θα υποβάλλονται για το σύνολο τη ΟΜΑ∆ΑΣ Ι, 
ήτοι για τις περιπτώσεις 1,2,3 συγκεντρωτικά, επί ποινή αποκλεισµού. 

 



IV. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο της προµήθειας  -  
 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Κεφαλλονιας (ΚΕ∆ΗΚΕ) για το έτος 2017, µε δικαίωµα προαίρεσης 15%. 
Από το συνολικό προϋπολογισµό της προµήθεια (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 
προαίρεσης), προκύπτει ότι εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και διενεργείται 
µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό.  
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου ορίζεται η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής 
τηρουµένων των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας και των δικαιολογητικών συµµετοχής που 
προβλέπει ο Ν. 4412/2016  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Νοµικό & Θεσµικό πλαίσιο 
Ισχύουσες διατάξεις  
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε: 

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

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

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

4. Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

5. Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων».  

6. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
7. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  
8. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων».  
9. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
10. Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις 

λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου.  

11. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης».  

12. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τορποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

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

15. Το 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».  

16. Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του.  



17. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις».  

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

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

20. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων».  

22. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - 
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».  

23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-2006) «Παροχή µέσων 
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής».  

24. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) µε θέµα 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την 
παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής 
ιατρικής».  

25. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθµ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής».  

26. Τη µε αριθµό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α., ιδίως δε το 14ο 
άρθρο της.  

27. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-7-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.» και ιδίως ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

28. Το Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 87 Α’/23-7-2015) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)» 
29. Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονοµικών 

κανόνων για την παραγωγή και εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος και 
προϊόντων µε βάση το γάλα.  

30. Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1994 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για την παραγωγή και εµπορία 
νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα.  

31. Το Π. ∆. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συµµόρφωση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 
Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν 
την παραγωγή και εµπορία γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα».  

32. Τη µε αριθµό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου και ιδίως το 4ο άρθρο 
της. 

33. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

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

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Έγγραφα της Σύµβασης  



Τα έγγραφα της σύµβασης όπως ορίζονται από το Ν. 4412/2016 είναι: 
α) Η Σύµβαση 
β) Η ∆ιακήρυξη  
β) Τεχνικές Προδιαγραφές  
γ) Τεχνική Έκθεση  
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός – Τιµές εφαρµογής 
ε) Η οικονοική προσφορά του αναδόχου  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Εγγύηση συµµετοχής  & Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν απαιτείται 
εγγύηση συµµετοχής σε διαδικασίες συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.  Συνεπώς προτείνεται στη 
διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού της παρούσας τενχικής έκθεσης να µη προβλεφθεί εγγύηση 
συµµετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός µε την προσέλκυση υποψήφιων προµηθευτών. 
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. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο διαγωνισµός διενεργείται υποχρεωτικά για την κάλυψη αναγκών τριών 
φορέων, ο ανάδοχος θα υπογράψει τρεις ξεχωριστές συµβάσεις µε κάθε φορέα και θα προσκοµίσει 
τρεις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: 

Α) Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, εγγύηση καλής εκτέλεσης  ίση µε το 5% του συµβατικού οικονοµικού 
αντικειµένου της προµήθειας που αφορά το ∆ήµο, άνευ ΦΠΑ 
Β) Για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου, εγγύηση καλής εκτέλεσης  ίση µε το 5% του 
συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου της προµήθειας που αφορά το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο, άνευ 
ΦΠΑ 
Γ) Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Κεφαλλονιάς - ΚΕ∆ΗΚΕ εγγύηση καλής εκτέλεσης  ίση 
µε το 5% του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου της προµήθειας που αφορά την ΚΕ∆ΗΚΕ, άνευ 
ΦΠΑ 

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

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

5. 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.  

6. 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  
 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,  
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.  

7. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  
8. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, 
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Οικονοµικές Προσφορές 
 
 1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δηµόσιας σύµβασης 
προµηθειών, η τιµή του προς προµήθεια είδους δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για παράδοση 
των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών: 

α) η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονοµικοί φορείς (ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες) προσφέρουν επιµέλους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε είδος ή οµάδα ειδών επί των τιµών µονάδας που αναφέρονται στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισµό  
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. 
στ) Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας 
του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

 
2) Η οικονοµική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών επί του σχεδίου 
Εντύπου της αναθέτουσας αρχής  για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να 
προµηθεύσει και να καθοδηγήσει –εποπτεύσει την τοποθέτηση του συνόλου των ειδών της παρούσας 
προµήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την 
περίπτωση η συνολική  προσφορά του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης 
επί του Ενδεικτικού προϋπολογισµού) θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για 
την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της οριστικής  παράδοσης και 



τοποθέτησης των προς προµήθεια ειδών και την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή, 
σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 
αντίθετη στους όρους της σύµβασης.  
Στην προσφορά ενσωµατώνεται η εργασία υπεύθυνου τεχνικού για την καθοδήγηση της τοποθέτησης 
των οργάνων και του εξοπλισµού στην τελική τους θέση, επί των υποβάσεων έδρασης που έχει 
προετοιµάσει συνεργείο του ∆ήµου, µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές.  
 
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.  
 
4)Οι ισότιµες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν 
την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Οικονοµικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και την τιµή ανά µονάδα κάθε 
είδους της προµήθειας χωρίς ωστόσο οι επιµέρους τιµές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε 
τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται σύµφωνα µε το συνολικό ποσοστό 
έκπτωσης επί του Γενικού εκτιµώµενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ. 
 
6)  Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το 
αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 
του ν.4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών που 
υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε περίπτωση 
αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 
1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστηµα.  
 
2. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 
προσφορά, ήτοι για ακόµη τέσσερις (4) µήνες).  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 
µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύµβαση  
1. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς από τον ∆ήµαρχο.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης και τα 
προβλεπόµενα στην Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 



• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 
• Τις αποφάσεις των αµρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  
• Tην συµφωνηθείσα τιµή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα των ειδών για τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί 

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

έγγραφα αυτής.  
 
 
2. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη 
τη διάρκεια της σύµβασης. 
 
3. 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. 
 
4. Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για µέγιστο διάστηµα 12 µηνών χωρίς να 
υπερβαίνει την 31η /12/2017 (µε τις επιφυλάξεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Απαιτούµενος  Εξοπλισµός 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στον εκάστοτε Φορέα (∆ήµος, 
∆ηµοτικό Γηροκοµείο, ΚΕ∆ΗΚΕ) και στα σηµεία που υποδειχθούν για την τοποθέτηση των ψυγείων 
συντήρησης. Καµία επιβάρυνση δεν θα επιβληθεί από τον ανάδοχο για την παροχή και τοποθέτηση 
(σε πλήρη λειτουργία) των ψυγείων συντήρησης του γάλακτος. Κάθε φορέας είναι υποχρεωµένος να 
διαφυλάττει τα ψυγεία και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση, καθώς αποτελούν περιουσία του 
αναδόχου. Αρµόδιος για την υπογραφή σχετικών συµφωνητικών για την ακεραιότητα του εξοπλισµού 
είναι ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών υπηρεσιών. 
Σε κάθε περίπτωση  ο Φορέας ευθύνεται µόνον για φθορές και ζηµιές που αποδεδειγµένα οφείλονται 
σε δική του υπαιτιότητα (κακή χρήση, κλπ). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην τοποθέτηση των ψυγείων στα δέκα σηµεία εντός 5 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης προκειµένου να ξεκινήσει η προµήθεα του γάλακτος προς 
τους δικαιούχους εργαζοµένους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος, χώροι και τρόπος παράδοσης  
 



Το προς προµήθεια γάλα θα παραδίδεται εβδοµαδιαίως και κατά κανόνα κάθε ∆ευτέρα πρωϊ 
(εφόσον είναι εργάσιµη) στους χώρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο εκτός εάν έως την 
υπογραφή της σύµβασης προκύψει αλλαγή των χώρων για τον κάθε Φορέα. Σε κάθε περίπτωση οι 
ακριβείς τοποθεσίες να αναφέρονται στις σχετικές συµβάσεις του αναδόχου µε τους φορείς. Τα 
υφιστάµενα σηµεία διάθεσης του γάλακτος είναι τα ακόλουθα µε τοποθέτηση ενός ψυγείου ανά σηµείο 
ικανής χωρητικότητας για την υποδοχή της ποσότητας που αντισοιχεί στους κατά τόπον δικαιούχους: 
Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς: 
- Κτήριο ΞΕΝΙΑ, Αργοστόλι  (για τους δικαιούχους ∆Ε Αργοστολίου) 

-.∆ηµοτικό Κατάστηµα Ληξουρίου ( για τους δικαιούχους ∆Ε Παλικής) 

- ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Πυλαρέων (για τους δικαιούχους ∆Ε Πυλαρέων) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Ερίσου (για του δικαιούχους ∆Ε Ερίσου) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Σάµης (για τους δικαιούχους ∆Ε Σάµης) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Ελειού Πρόννων (για τους δικαιούχους ∆Ε Ελειού Πρόννων) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Λειβαθούς (για τους δικαιούχους ∆Ε Λειβαθούς) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Οµαλών (για τους δικαιούχους ∆Ε Οµαλών) 

Για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο: 
Εγκαταστάσεις ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Άγιος Ανδρέας) 
Για την ΚΕ∆ΗΚΕ: 
Έδρα ΚΕ∆ΗΚΕ (Γραφεία στο κτήριο ∆ηµοτικού Θεάτρου). 
 
Σε περίπτωση που ο Φορέας αλλάξει σηµείο διάθεσης του γάλακτος και άρα υποδοχής της 
προµήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία επιβάρυνση να µεταφέρει τα ψυγεία στα νέα 
σηµεία που θα του υποδειχθούν από τον κάθε φορέα. 
Ο Φορέας οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον ανάδοχο για την µεταφορά, τουλάχιστον 10 ηµέρες 
πριν την απαιτούµενη ηµεροµηνία µεταφοράς. 
 
Τόσο οι συνολικές όσο και οι αντίστοιχες αναλυτικές ποσότητες ανά σηµείο διάθεσης, θα 
κοινοποιηθούν στον προµηθευτή της παρούσας προµήθειας µαζί µε την πρόσκληση για την υπογραφή 
της αντίστοιχης σύµβασης.  
Οι ποσότητες αυτές θα µπορούν να µεταβάλλονται µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του Φορέα 
(αριθµός δικαιούχων) και σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 
της αρµόδιας φορέα προς τον προµηθευτή και όσον αφορά στην κατανοµή της αλλά και όσον αφορά 
γενικότερα στις ηµερήσιες ανάγκες του.  
 
Από κάθε φορέα θα έχουν δοθεί πριν την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας 
αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων παροχής γάλακτος, στις οποίες θα φαίνεται ποιοι δικαιούχοι 
χρειάζονται γάλα πλήρες σε λιπαρά (περιεκτικότητας 3,55 % µε µέγιστη απόκλιση 0,5 %) και ποιοι 
δικαιούχοι χρειάζονται, για λόγους υγείας όπως ή δυσλιπιδαιµία, δηλαδή ή παρουσία αυξηµένων 
επιπέδων χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίµα, γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 
(περιεκτικότητας 1,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 %, αντίστοιχα). Ο διαχωρισµός των δικαιούχων θα 
γίνεται σύµφωνα µε την κρίση του Ιατρού Εργασίας. 
 Με βάση αυτές τις καταστάσεις θα µπορεί ο προµηθευτής να παραδίδει την ακριβή ποσότητα 
γάλακτος πλήρους σε λιπαρά ή χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά σε καθένα από τα δέκα (10) 
παραπάνω σηµεία παράδοσης.  
 
Ο αριθµός των δικαιούχων είτε για γάλα πλήρες σε λιπαρά ή για γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά θα µπορεί να µεταβάλλεται κάθε τέσσερις (4) µήνες. Τα σχετικά αιτήµατα για µεταβολή των 
καταστάσεων για το επόµενο τετράµηνο θα πρέπει να παραδίδονται έγκαιρα στο Τµήµα Προµηθειών, 
ώστε ο προµηθευτής να είναι δυνατόν να αντεπεξέλθει και να παραδώσει τις σύµφωνες µε αυτές 
ποσότητες σε κάθε σηµείο διανοµής από την πρώτη εργάσιµη ∆ευτέρα του νέου τετράµηνου.  
 



Το γάλα, το οποίο θα παραδίδεται στα προαναφερόµενα σηµεία – εγκαταστάσεις των φορεών,  κάθε 
∆ευτέρα (εργάσιµη ηµέρα) και την εποµένη εφόσον η ∆ευτέρα δεν είναι εργάσιµη. Ο ανάδοχος,  
δύναται να προβαίνει σε διανοµή και κατά άλλη ηµέρα της εβδοµάδας, όταν αυτό απαιτείται, 
προκειµένου το γάλα να παραδίδεται πάντα εντός του «εύρους» των 7 ηµερών από την παστερίωση, 
µε τρόπο ώστε να καλύπτονται πάντα οι ανάγκες παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους 
για κάθε εργάσιµη µέρα 
 
Το Γάλα θα διατηρείται µέχρι να παραδοθεί στους δικαιούχους σε κατάλληλα ψυγεία, που θα 
εγκαταστήσει και θα συντηρεί ο προµηθευτής, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να κλειδώνουν. 
Θα πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η δέσµευση του υποψήφιου προµηθευτή να εγκαταστήσει και να 
συντηρεί τα ψυγεία αυτά, καθώς και η καταλληλότητα και το ασφαλές κλείδωµά τους, από τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς του, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση.  
 
 
Η εβδοµαδιαία ή αναγκαία ποσότητα γάλακτος θα παραδίδεται στο ∆ήµο και στα Νοµικά 
Πρόσωπα αντίστοιχα, από τον προµηθευτή στις πρώτες εργάσιµες ώρες κάθε εργάσιµης 
∆ευτέρας, ώστε να παραδίδεται έγκαιρα στους δικαιούχους, ενώ η παράδοση του γάλακτος θα 
περιλαµβάνει και την τοποθέτηση του στα αντίστοιχα προαναφερόµενα ψυγεία από τους 
εργαζόµενους του προµηθευτή που το παραδίδουν.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Εκτέλεση της Σύµβασης – Τµηµατική & Οριστική Παραλαβή  

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 τµηµατικής παράδοση παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  



β) Παραλήφθηκαν συνολικά όλα τα είδη 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 προµήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από 
τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και από την αντίστοιχη οργανική 
µονάδα των Νοµικών Προσώπων. 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 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. Το προς προµήθεια παστεριωµένο γάλα θα παραδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση σε κάθε 
δικαιούχο σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και κατά κανόνα κάθε ∆ευτέρα και εφόσον 
τυγχάνει η ∆ευτέρα να µην είναι εργάσιµη τότε η επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Θα πληροί όλες τις 
διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της 
κείµενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και θα είναι σύµφωνο µε τις οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 
94/71 και το Π. ∆. 56/1995.  
 
11. Προβλέπεται να  τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφεται η τµηµατική 
εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης (εβδοµαδιαία), η ποσότητα που παραδίδεται µε την 
προβλεπόµενη συχνότητα ανά σηµείο διάθεσης (σύνολο 10 σηµεία), έκτακτα συµβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης . Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων 
της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της προµήθειας µε ευθύνη του 
επόπτεη ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, 
εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν 
στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
 
12. Η προµήθεια παραλαµβάνεται τµηµατικά και ανά ηµερολογιακό µήνα. Συγκεκριµένα η αρµόδια 
υπηρεσία που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία 
της µηνιαίας εκτέλεσης της σύµβασης και ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής προµηθειών 
του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου. Οι καταγραφές της 
τήρησης του ηµερολογίου παροχής των υπηρεσιών αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
τµηµατικού αντικειµένου.  Ο ανάδοχος εκδίδει το απαιτούµενο φορολογικό παραστατικό εντός 10 
ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού µήνα παροχής της προµήθειας  και κατόπιν 
των απαιτούµενων διαδικασιών.  



Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την 
υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό, ήτοι έως τις 
31/12/2017 µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων παράτασης όπως ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.   
 
 
13. 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. 

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

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

16. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  

17. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

18. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 
της προµήθειας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 ως ανωτέρω.  

19. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα είδη µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 
τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη 
γνώµη της για το ζήτηµα. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των ειδών , µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα της και δεν µπορεί να εκτελεστεί, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η 



προµήθεια µπορεί να απορριφθεί. Εάν η προµήθεια απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω 
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν, η επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.  

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

21. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και 
στον προµηθευτή.  

22. Η τµηµατική παραλαβή της προµήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε 
τµήµατος της προµήθειας  

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

24. 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 11ο : Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις  
 
1. Από τις δυνατότητες πληρωµής που ορίζει η νοµοθεσία και καθώς η παραλαβή θα είναι τµηµατική, η 
εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και µε ελάχιστη συχνότητα ανά ηµερολογιακό µήνα.  
 
 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την τµηµατική εξόφληση είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής, Ασφαλιστικής  και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας  
στ) Το Ηµερολόγιο που υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον αρµόδιο Επόπτη (Όταν 
προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής) 

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 12ο : Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου – Κυρώσεις  
 
5. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:  

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 ορίζονταιστα 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 
προµήθεια, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα προµήθειας 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 προµήθεια  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 13ο: Υποκατάσταση Αναδόχου  
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 
κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: Τροποποίηση της Σύµβασης 
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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: Μονοµερής λύση της σύµβασης 
 
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 16ο :Πληµµελής εκτέλεση 



 
Εφ’ όσον το προς προµήθεια παστεριωµένο γάλα δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης ή 
εµφανίζει ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 17ο: Φόροι - τέλη – κρατήσεις  
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και τα νοµικά του 
πρόσωπα 
 
ΑΡΘΡΟ 18 Ο : Επίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο δίκαιο  
 
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η 
γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια δικαστήρια για 
την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα 
µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να 
αναφύονται µεταξύ τους.  
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………………………………………  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………  
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 
ΠΡΟΣ  
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
.................................. 
ΤΚ 281 00 , ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε 
όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)  
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
σας µέσα σε 5 ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ...............  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να 
εκδίδουµε.  
 
 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 µε δικαίωµα προαίρεσης έως 15% 

CPV – 15511100-4 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η Προσφορά κατατίθεται για το σύνολο της προµήθειας και για τους τρεις φορείς  της Τεχνικής 
Έκθεσης και όχι για τµήµα αυτής: 
 

ΟΜΑ∆Α 
Ι 

Περιγραφή 

Φορέας 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
συµπεριλαµβανοµένου 
δικαιώµατος προαίρεσης 
15% 

Τιµή ανά λίτρο  (€)

1 

Παστεριωµένο γάλα πλήρες σε 
λιπαρά (3,55 % µε µέγιστη 
απόκλιση 0,5 %) ή χαµηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,55 
% µε µέγιστη απόκλιση 0,5 %)  

∆ήµος 
Κεφαλλονιάς 

ΛΙΤΡΟ 35.178 λιτρα 

2 

Παστεριωµένο γάλα πλήρες σε 
λιπαρά (3,55 % µε µέγιστη 
απόκλιση 0,5 %) ή χαµηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,55 
% µε µέγιστη απόκλιση 0,5 %)  

∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο 

ΛΙΤΡΟ 4.858 λιτρα 

3. 

Παστεριωµένο γάλα πλήρες σε 
λιπαρά (3,55 % µε µέγιστη 
απόκλιση 0,5 %) ή χαµηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,55 
% µε µέγιστη απόκλιση 0,5 %)  

ΚΕ∆ΗΚΕ ΛΙΤΡΟ 2.125 λιτρα 

.................. 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ανά λίτρο  (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) επί της τιµής ΤΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθµούς) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
...............................................................................................................................................................

.................................................................. 

 

 
*Η προσφερόµενη τιµή ανά λίτρο αναφέρεται για όλη την Οµάδα Ι (1,2,3), επί ποινή αποκλεισµού. 
Γίνεται δεκτό το δικαίωµα προαίρεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου ή της 
ΚΕ∆ΗΚΕ, οι οποίοι θα µπορούν  να επαυξάνουν, όταν και εφόσον κρίνουν τούτο ως αναγκαίο, την 
ποσότητα του προς προµήθεια είδους, του αναδόχου υποχρεωµένου να εκτελέσει την προµήθεια όπως 
θα τροποποιείται, εφόσον η συνολική προκαλούµενη αύξηση ως τις 31/12/2017 δεν προκαλεί ούτε 
υπέρβαση της συνολικής συµβατικής δαπάνης της προµήθειας σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15 %, 
ούτε, ιδίως, υπέρβαση της συνολικής εγκεκριµένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα προµήθεια. 
Η παρούσα Οικονοµική Προσφορά ισχύει για 120 ηµέρες .   
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(αφορά στην διακήρυξη ..../2016) 

∆ηµόσια Σύµβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  (ή ΚΕ∆ΗΚΕ ή ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 
(CPV 15511100-4 
NUTS III EL 623) 

 
 
Στο Αργοστόλι Κεφλαλονιάς σήµερα ....................., ήµερα ..................., οι υπογράφοντες, την 
παρούσα, αφενός ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, (εφεξής «∆ήµος»), ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο 
Αργοστόλι, ......................   ΤΚ. 28100 Κεφαλλονιά, µε Α.Φ.Μ. .............................και ∆.Ο.Υ. 
Αργοστολίου, και εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίση και αφετέρου ο/η κ. 
........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... µε την επωνυµία 
«.....................................................» µε δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 
αριθµός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., µε Α.Φ.Μ. .................... & ∆.Ο.Υ. ...................... και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. .......................... (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), που θα 
καλείται στο εξής «ανάδοχος/προµηθευτής», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το από 
.............. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά 
τα ακόλουθα:  
 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κατακυρώθηκε 
στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του συνοπτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων (∆ιακήρυξη ………/2016), και στην τιµή της οικονοµικής του 
προσφοράς ………………...  
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 
σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους ορούς, όπως κατ’ελάχιστον πρέπει να διατυπωνονται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου ............ του Ν. 4412/2016:  
 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η παρούσα ∆ηµόσια Σύµβαση θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 
• του Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
• του Αστικού Κώδικα 

 
Ειδικότερες διατάξεις που αφορούν στα υπό προµήθεια είδη εµπεριέχονται στην  28492/11-05-2009 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ'αρίθµ. 
27934/2014 Υπουργική Απόφ. (ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 
 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος και θα αποτελούν όρους και 
προϋποθέσεις της σύµβασης είναι: 
• Η υπογραφείσα σύµβαση. 
• Η ...../2016 ∆ιακήρυξη του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε όλα της τα Παραρτήµατα όπως καταρτίστηκε 
εγκρίθηκε µε την ........../2016 Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής  
• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
• Η τεχνική Έκθεση της προµήθειας µε Α.Μ. 2/2016 όπως εγκρίθηκε µε την ...../2016 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 



• Η Οικονοµική προσφορά του αναδόχου όπως κατακυρώθηκε 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ 
 
Η παρούσα σύµβαση αφορά την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ή  του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου ή της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Κεφαλλονιας (ΚΕ∆ΗΚΕ) για το έτος 2017, µε δικαίωµα προαίρεσης 15% 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016 

(lit) 

∆ικαίωµα 
Προαίρεσης 15% 

(lit) 
(άρθρο 236 Ν. 

4412/2016) 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

95 12 µήνες Χ 22 
ηµέρες =264 

25.080 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
– Προσωπικό Ι∆ΟΧ 

24 12µήνες Χ 22 
ηµέρες=264 

6.336 

 
 
 

3.762 
ΣΥΝΟΛΟ ............. 3.762 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε το δικαίωµα προαίρεσης ............ 
 
 
Ή  
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016 

(lit) 

∆ικαίωµα 
Προαίρεσης 15% 

(lit) 
(άρθρο 236 Ν. 

4412/2016) 
ΚΕ∆ΗΚΕ 7 12 µήνες Χ 22 

ηµέρες=264 
1.848 277 

ΣΥΝΟΛΟ 1.848 277 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε το δικαίωµα προαίρεσης ................... 

 
Ή  
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016 

(lit) 

∆ικαίωµα 
Προαίρεσης 15% 

(lit) 
(άρθρο 236 Ν. 

4412/2016) 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

16 12 µήνες Χ 22 
ηµέρες=264 

4.224 634 

ΣΥΝΟΛΟ 4.224 634 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε το δικαίωµα προαίρεσης ................... 

 
 
 
Το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της παρούσας δηµόσιας Σύµβασης ανέρχεται σε 
................................ ευρώ (µε ΦΠΑ) και συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης 
15%. 
 



Το δικαίωµα προαίρεσης των φορέων ανάθεσης, µπορεί να ασκηθεί έως 31/12/2017, οπότε και 
λήγει η ισχύς της σύµβασης, µε τις επιφυλάξεις παράτασης ισχύος που προβλέπονται στις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και χωρίς υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου της κάθε 
σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ και ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
1.Το προς προµήθεια γάλα θα παραδίδεται εβδοµαδιαίως και κατά κανόνα κάθε ∆ευτέρα πρωϊ 
(εφόσον είναι εργάσιµη) στους χώρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο εκτός εάν έως την 
υπογραφή της σύµβασης προκύψει αλλαγή των χώρων για τον κάθε Φορέα. Σε κάθε περίπτωση οι 
ακριβείς τοποθεσίες να αναφέρονται στις σχετικές συµβάσεις του αναδόχου µε τους φορείς. Τα 
υφιστάµενα σηµεία διάθεσης του γάλακτος είναι τα ακόλουθα µε τοποθέτηση ενός ψυγείου ανά σηµείο 
ικανής χωρητικότητας για την υποδοχή της ποσότητας που αντισοιχεί στους κατά τόπον δικαιούχους: 
Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς: 
- Κτήριο ΞΕΝΙΑ, Αργοστόλι  (για τους δικαιούχους ∆Ε Αργοστολίου) 

-.∆ηµοτικό Κατάστηµα Ληξουρίου ( για τους δικαιούχους ∆Ε Παλικής) 

- ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Πυλαρέων (για τους δικαιούχους ∆Ε Πυλαρέων) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Ερίσου (για του δικαιούχους ∆Ε Ερίσου) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Σάµης (για τους δικαιούχους ∆Ε Σάµης) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Ελειού Πρόννων (για τους δικαιούχους ∆Ε Ελειού Πρόννων) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Λειβαθούς (για τους δικαιούχους ∆Ε Λειβαθούς) 

-∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆Ε Οµαλών (για τους δικαιούχους ∆Ε Οµαλών) 

Για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο: 
Εγκαταστάσεις ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Άγιος Ανδρέας) 
Για την ΚΕ∆ΗΚΕ: 
Έδρα ΚΕ∆ΗΚΕ (Γραφεία στο κτήριο ∆ηµοτικού Θεάτρου). 
 
2.Σε περίπτωση που ο Φορέας αλλάξει σηµείο διάθεσης του γάλακτος και άρα υποδοχής της 
προµήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία επιβάρυνση να µεταφέρει τα ψυγεία στα νέα 
σηµεία που θα του υποδειχθούν από τον κάθε φορέα. 
Ο Φορέας οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον ανάδοχο για την µεταφορά, τουλάχιστον 10 ηµέρες 
πριν την απαιτούµενη ηµεροµηνία µεταφοράς. 
 
3.Τόσο οι συνολικές όσο και οι αντίστοιχες αναλυτικές ποσότητες ανά σηµείο διάθεσης, θα 
κοινοποιηθούν στον προµηθευτή της παρούσας προµήθειας µαζί µε την πρόσκληση για την υπογραφή 
της αντίστοιχης σύµβασης.  
 
4.Οι ποσότητες αυτές θα µπορούν να µεταβάλλονται µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του Φορέα 
(αριθµός δικαιούχων) και σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 
της αρµόδιας φορέα προς τον προµηθευτή και όσον αφορά στην κατανοµή της αλλά και όσον αφορά 
γενικότερα στις ηµερήσιες ανάγκες του.  
 
5.Από κάθε φορέα θα έχουν δοθεί πριν την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας 
αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων παροχής γάλακτος, στις οποίες θα φαίνεται ποιοι δικαιούχοι 
χρειάζονται γάλα πλήρες σε λιπαρά (περιεκτικότητας 3,55 % µε µέγιστη απόκλιση 0,5 %) και ποιοι 
δικαιούχοι χρειάζονται, για λόγους υγείας όπως ή δυσλιπιδαιµία, δηλαδή ή παρουσία αυξηµένων 
επιπέδων χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίµα, γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 
(περιεκτικότητας 1,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 %, αντίστοιχα). Ο διαχωρισµός των δικαιούχων θα 
γίνεται σύµφωνα µε την κρίση του Ιατρού Εργασίας.  Με βάση αυτές τις καταστάσεις θα µπορεί ο 
προµηθευτής να παραδίδει την ακριβή ποσότητα γάλακτος πλήρους σε λιπαρά ή χαµηλής 



περιεκτικότητας σε λιπαρά σε καθένα από τα οκτώ (8) παραπάνω σηµεία παράδοσης. (ή Γηροκοµείο ή 
ΚΕ∆ΗΚΕ. 
 
6.Ο αριθµός των δικαιούχων είτε για γάλα πλήρες σε λιπαρά ή για γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά θα µπορεί να µεταβάλλεται κάθε τέσσερις (4) µήνες. Τα σχετικά αιτήµατα για µεταβολή των 
καταστάσεων για το επόµενο τετράµηνο θα πρέπει να παραδίδονται έγκαιρα στο Τµήµα Προµηθειών, 
ώστε ο προµηθευτής να είναι δυνατόν να αντεπεξέλθει και να παραδώσει τις σύµφωνες µε αυτές 
ποσότητες σε κάθε σηµείο διανοµής από την πρώτη εργάσιµη ∆ευτέρα του νέου τετράµηνου.  
 
7.Το γάλα, το οποίο θα παραδίδεται στα προαναφερόµενα σηµεία – εγκαταστάσεις των φορεών,  κάθε 
∆ευτέρα (εργάσιµη ηµέρα) και την εποµένη εφόσον η ∆ευτέρα δεν είναι εργάσιµη. Ο ανάδοχος,  
δύναται να προβαίνει σε διανοµή και κατά άλλη ηµέρα της εβδοµάδας, όταν αυτό απαιτείται, 
προκειµένου το γάλα να παραδίδεται πάντα εντός του «εύρους» των 7 ηµερών από την παστερίωση, 
µε τρόπο ώστε να καλύπτονται πάντα οι ανάγκες παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους 
για κάθε εργάσιµη µέρα 
 
8.Το Γάλα θα διατηρείται µέχρι να παραδοθεί στους δικαιούχους σε κατάλληλα ψυγεία, που θα 
εγκαταστήσει και θα συντηρεί ο προµηθευτής, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να κλειδώνουν. 
Θα πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η δέσµευση του υποψήφιου προµηθευτή να εγκαταστήσει και να 
συντηρεί τα ψυγεία αυτά, καθώς και η καταλληλότητα και το ασφαλές κλείδωµά τους, από τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς του, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση.  
 
 
9.Η εβδοµαδιαία ή αναγκαία ποσότητα γάλακτος θα παραδίδεται στο ∆ήµο (ή το ∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο ή την ΚΕ∆ΗΚΕ) από τον προµηθευτή στις πρώτες εργάσιµες ώρες κάθε εργάσιµης 
∆ευτέρας, ώστε να παραδίδεται έγκαιρα στους δικαιούχους, ενώ η παράδοση του γάλακτος θα 
περιλαµβάνει και την τοποθέτηση του στα αντίστοιχα προαναφερόµενα ψυγεία από τους 
εργαζόµενους του προµηθευτή που το παραδίδουν.  
 

10 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που 
ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών µπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:  

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό 
χρόνο παράδοσης.  

11. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.  

12. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή.  

13. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 
των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 



συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του 
Ν. 4412/2016.  

14. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος.  

15. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 
και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ   

1. Αν το είδος  παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016 , επιβάλλεται 
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση ειδών  
που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών.  

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση 
των ειδών ν, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου (Οικονοµική Επιτροπή), ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής), δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος  παράδοσης.  

 

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ & 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. 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. 
 

5.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση τµηµατικής παράδοση παραδόθηκε και το τελευταίο παραδοτέο αυτής  

β) Παραλήφθηκαν συνολικά όλα τα είδη 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. 

6. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης προµήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από 
τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και από την αντίστοιχη οργανική 
µονάδα των Νοµικών Προσώπων. 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.  

7. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις 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.  

8. 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.  

 
9. Το προς προµήθεια παστεριωµένο γάλα θα παραδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση σε κάθε 
δικαιούχο σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και κατά κανόνα κάθε ∆ευτέρα και εφόσον 
τυγχάνει η ∆ευτέρα να µην είναι εργάσιµη τότε η επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Θα πληροί όλες τις 
διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της 
κείµενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και θα είναι σύµφωνο µε τις οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 
94/71 και το Π. ∆. 56/1995.  
 
10. Προβλέπεται να  τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφεται η τµηµατική 
εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης (εβδοµαδιαία), η ποσότητα που παραδίδεται µε την 
προβλεπόµενη συχνότητα ανά σηµείο διάθεσης (σύνολο 10 σηµεία), έκτακτα συµβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης . Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων 
της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της προµήθειας µε ευθύνη του 
επόπτεη ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, 



εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν 
στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
 
 
11. Η προµήθεια παραλαµβάνεται τµηµατικά και ανά ηµερολογιακό µήνα. Συγκεκριµένα η αρµόδια 
υπηρεσία που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύµβασης βεβαιώνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα στοιχεία 
της µηνιαίας εκτέλεσης της σύµβασης και ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής προµηθειών 
του ∆ήµου προκειµένου να εκδοθεί η παραλαβή του τµηµατικού αντικειµένου. Οι καταγραφές της 
τήρησης του ηµερολογίου παροχής των υπηρεσιών αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
τµηµατικού αντικειµένου.  Ο ανάδοχος εκδίδει το απαιτούµενο φορολογικό παραστατικό εντός 10 
ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού µήνα παροχής της προµήθειας  και κατόπιν 
των απαιτούµενων διαδικασιών.  
Η συνολική εκτέλεση της σύµβασης όπως ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος αυτής ολοκληρώνεται µε την 
υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό, ήτοι έως τις 
31/12/2017 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 τα είδη παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, 
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

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

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

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

20. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και 
στον προµηθευτή.  

21. Η τµηµατική παραλαβή της προµήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης και παραλαβής κάθε 
τµήµατος της προµήθειας  

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

 

ΆΡΘΡΟ 6ο – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προµήθειας καταγράφονται αναλυτικά στην 2/2016 Τεχνική 
Έκθεση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ∆ιακήρυξης του 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης).  
Όλα τα παραδοτέα είδη της προµήθειας πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και που 
κατέθεσε ο Ανάδοχος κατά τη διαγωνιστική διαδικασία χωρίς παρέκκλιση, και σύµφωνα µε οποία 
ανακηρύχθηκε µειοδότης. 
 
Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζοται στο Ν. 4254/2014: «Ως «παστεριωµένο γάλα» νοείται το 
γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή 
θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα (+71,7 βαθµούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή 
σε χαµηλή θερµοκρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα (+63 βαθµούς C τουλάχιστον για 30 



λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου 
και θερµοκρασίας µεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναµου 
αποτελέσµατος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική στη 
δοκιµασία υπεροξειδάσης, αµέσως δε µετά την παστερίωση ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν σε 
θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς C, στην οποία θερµοκρασία και συντηρείται, 
η συντήρησή του διαρκεί µέχρι 7 ηµέρες, καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και 
υπόκειται σε έλεγχο των αρµόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Στη συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και 
µε ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωµένο» και «γάλα», η ηµεροµηνία 
παστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία 
συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο 
στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες. 
 
 
Το Γάλα θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
τις προδιαγραφές της κείµενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και θα είναι σύµφωνο µε τις 
οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. ∆. 56/1995.  
Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια που θα λειτουργούν νόµιµα και θα έχουν εγκεκριµένη 
εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη 
διασφάλιση της ποιότητας αυτού.  
Πέρα τη ανάλυσης από αναγνωρισµένο εργαστήριο που κατέθεσε ο Ανάδοχος κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία, εάν αποκτήσει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης νέο αποδεικτικό νέου ελέγχου 
οφείλει να προσκοµίσει αντίγραφό του στο ∆ήµο. 
 
Αναλυτικά  οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες χρειάζεται να ανταποκρίνεται :  
 
1. Περιγραφή είδους : λευκό φρέσκο παστεριωµένο αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά ή χαµηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά.  
 
2. Περιεκτικότητα σε λιπαρά : 3,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 % (για το πλήρες σε λιπαρά γάλα) ή 
1,55 % µε µέγιστη απόκλιση  0,5 % (για το γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αντίστοιχα).  
 
3. Σηµείο πήξης : το πολύ –0,520o C.  
 
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ουσίες : 32 γραµµάρια ανά λίτρο.  
 
5. Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους : τουλάχιστον 8,50 %.  
 
6. Αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης.  
 
7. Θετική αντίδραση στη δοκιµασία υπεροξειδάσης.  
 
8. Παθογόνα µικρόβια (Listeria monocytogenes, salmonella spp.) : απουσία σε 25 g., n=5, c=0, m=0, 
M=0.  
 
9. Κολοβακτηρίδια (ανά ml) : n=5, c=1, m=0, M=5.  
 
10. Περιεκτικότητα σε µικρόβια στους 21o C (µετά από επώαση πέντε ηµερών στους 6o C) ανά ml: 
n=5, c=1, m=5 x 104, M=5 x 105.  
 
όπου :  
n = αριθµός µονάδων δειγµατοληψίας που αποτελούν το δείγµα,  
m = τιµή κατωφλίου του αριθµού των βακτηρίων. Το αποτέλεσµα θεωρείται ικανοποιητικό αν σε καµιά 
µονάδα δειγµατοληψίας ο αριθµός των βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m.  



Μ = οριακή τιµή του αριθµού των βακτηρίων. Το αποτέλεσµα θεωρείται ως µη ικανοποιητικό αν σε µία 
ή περισσότερες µονάδες δειγµατοληψίας ο αριθµός των βακτηρίων είναι τουλάχιστον ίσος προς Μ,  
c = αριθµός µονάδων δειγµατοληψίας των οποίων ο αριθµός των βακτηρίων µπορεί να κυµαίνεται 
µεταξύ m και Μ. Το δείγµα θεωρείται ακόµα αποδεκτό αν στις άλλες µονάδες δειγµατοληψίας ο 
αριθµός βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m.  
11. Ηµεροµηνία λήξης: Εντός 7 ηµερών από την παστερίωση. 
12. Συσκευασία: Πλαστικό µπουκάλι η τύπου tetra pack 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
1.Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των 
αντίστοιχων προδιαγραφών προβλέπονται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη και στα Παραρτήµατα αυτής. 
2.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των ειδών, µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (επιτροπή 
παραλαβής), µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου που στη παρούσα ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συµβατικού χρόνου ήτοι τριάντα (30) ηµέρες, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα 
είδηπου απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός 
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.  
2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου 
(Οικονοµική Επιτροπή) µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής 
αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε 
και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην 
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  
3. Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου (Οικονοµική Επιτροπή), ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής), µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον 
προµηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, µε την προϋπόθεση ο 
προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας 
που απορρίφθηκε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
 
1.Για την υπογραφή της παρούσας ∆ηµόσιας Σύµβασης προβλέπεται η πρότερη κατάθεση «εγγύησης 
καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 
εκτός ΦΠΑ συµεπριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, ήτοι ....................... (ευρώ) και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη ανάδοχο. 

2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ειδικά 
για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης που πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, ορίζεται για διάστηµα εξήντα (60) 
ηµερών πλέον του συµβατικού χρόνου οριστικής παράδοσης των ειδών. Η συνολική 



προβλεπόµενη ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να υπολείπεται των τεσσάρων(4) 
µηνών ή 120 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της δηµόσιας σύµβασης. 

3.Η Εγγύηση Καλή εκτέλεσης που κατατέθηκε για την υπογραφή της παρούσης εκδόθηκε από 
..............................από τον ανάδοχο έχει χρόνο ισχύος έως .................................. (ήτοι .................. 
ηµερών) 

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

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

6. Σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον προβλέπεται τµηµατική 
παραλαβή της προµήθειας,  η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανά φορέας αποδεσµεύεται σταδιακά 
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τµήµατος της προµήθειας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Η εγγυητική αποδεσµεύεται πλήρως µετά την παραλαβή και της τελευταίας 
προβλεπόµενης ποσότητας γάλακτος. 
 
7.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.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 9ο – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
1.Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του προµηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζηµιά 
που προκαλείται από τον προµηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Κατά την εγκατάσταση του 
εξοπλισµού θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας. 
 
2. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στον εκάστοτε Φορέα (∆ήµος, 
∆ηµοτικό Γηροκοµείο, ΚΕ∆ΗΚΕ) και στα σηµεία που υποδειχθούν για την τοποθέτηση των ψυγείων 
συντήρησης. Καµία επιβάρυνση δεν θα επιβληθεί από τον ανάδοχο για την παροχή και τοποθέτηση 
(σε πλήρη λειτουργία) των ψυγείων συντήρησης του γάλακτος. Κάθε φορέας είναι υποχρεωµένος να 
διαφυλάττει τα ψυγεία και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση, καθώς αποτελούν περιουσία του 
αναδόχου. Αρµόδιος για την υπογραφή σχετικών συµφωνητικών για την ακεραιότητα του εξοπλισµού 
είναι ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών υπηρεσιών. 
Σε κάθε περίπτωση  ο Φορέας ευθύνεται µόνον για φθορές και ζηµιές που αποδεδειγµένα οφείλονται 
σε δική του υπαιτιότητα (κακή χρήση, κλπ). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην τοποθέτηση των ψυγείων στα οκτώ σηµεία για το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς (ή Γηροκοµείο ή ΚΕ∆ΗΚΕ) εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης 
προκειµένου να ξεκινήσει η προµήθεα του γάλακτος προς τους δικαιούχους εργαζοµένους. 
 
 
6. 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 ορίζονταιστα 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 
προµήθεια, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

ιγ)Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα προµήθειας 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) 



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

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

 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
 
 
ΆΡΘΡΟ 10ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   
 

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

 2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την τµηµατική εξόφληση είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του ∆ήµου 

γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής, Ασφαλιστικής  και ∆ηµοτικής Ενηµερότητας  

στ) Το Ηµερολόγιο που υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον αρµόδιο Επόπτη (Όταν 
προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής) 

3.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. 
4. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται και µε τις δαπάνες δηµοσιότητας στον τύπο της Περίληψης του 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του Προµηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 
κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 
ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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. 
Η άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης +15% από την αναθέτουσα αρχή δεν αποτελεί τροποποίηση 
της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο: 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 15Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και µέχρι 
την παράδοση του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο µέχρι 31/12/2017  
 
ΑΡΘΡΟ 16 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η 
γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρµόδια δικαστήρια για 
την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα 
µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να 
αναφύονται µεταξύ τους.  
 
 



Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 
τους συµβαλλόµενους σε τρία όµοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών υπηρεσιών, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ».  
                                               ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους 
του σχεδίου ∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν την διακήρυξη  για την διενέργεια  συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την «Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2017»  και  β) ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω 
διαγωνισµού προτείνει την   14η  ∆εκεµβρίου ηµέρα Τετάρτη    και ώρα 10: 00 το πρωί.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Γκισγκίνης Νικόλαος.                                                                                                                                                                         
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την     369/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για 

την Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017 προϋπολογισµού 54.788,22 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

& µε δικαίωµα προαίρεσης έως 15%) 
 
2). Οι Πιστώσεις για την προµήθεια γάλακτος έτους 2017 θα βαρύνουν τους  Προϋπολογισµούς  του  
οικ. Έτους 2017 ανά φορέα σύµφωνα µε την ενδεικτική τιµή ανά λίτρο  και αναλυτικά :   
 
 

ΦΟΡΕΑΣ Κωδικός Εξόδων 
Προϋπολογισµού 2016 

Περιγραφή Μέγιστο Ύψος δαπάνης (µε  ΦΠΑ) 
συµπεριλαµβανοµένου δικαιώµατος 

προαίρεσης 
ΚΑ 20.6063 
ΚΑ 30.6063 
ΚΑ 35.6063 

∆ήµος 
Κεφαλλονιάς 

ΚΑ 45.6063 

Λοιπές παροχές σε είδος 
(Γάλα) 

35.178 Χ 1,2995 = 45.713,811 € 

∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο 

ΚΑ 10.6063 Λοιπές παροχές 
Προσωπικού σε είδος 

4.858 Χ 1,2995 = 6.312,971 € 

ΚΕ∆ΗΚΕ 6062 Λοιπές παροχές σε είδος 2.125 Χ 1,2995 = 2.761,44 € 
ΣΥΝΟΛΟ 54.788,22 € 

3).Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµών  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «ΚΕΦΑΛΟΣ»  τις  14  ∆εκεµβρίου ηµέρα Τετάρτη    και ώρα 10: 00 το πρωί . 

4). 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) 
5)Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί 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),   σε µία  ηµερήσια (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ )και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα 
(ΧΡΟΝΙΚΑ). 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβληθούν  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. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    305  / 2016                                                            Α∆Α: ΩΑΖ0ΩΕ5-91Ι 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το  7ο  θέµα  της   ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος  οικ. έτους  
2016-  Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο»    Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 25 -11-2016  εισήγηση  του Υπαλλήλου  του   
Τµήµατος  Λογιστηρίου- Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφίας 
Κουστουµπάρδη   θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Μαντζουράτο Θεόδωρο  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAΙ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 

1. Μετά από το αριθµ. πρωτ. οικ. 36678/2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα την 
ορθή απεικόνιση των Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας έτους 
2016 που αφορούν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την παρακάτω αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας και την ανάλογη 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος: 

• Μεταφορά των δεδοµένων του Κ.Α. Εσόδων 1323.12 µε τίτλο «Αγροτική Οδοποιϊα στην 
πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων (πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης )» µε 
διαµορφωθέν ποσό 570.396,66 ευρώ στον Κ.Α. 1321.11µε το ίδιο τίτλο. 

• Μεταφορά των δεδοµένων του Κ.Α. Εσόδων 1323.16 µε τίτλο «Αγροτική Οδοποιϊα στην 
πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. Λειβαθούς ( Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης )» µε διαµορφωθέν 
ποσό 251.762,88 ευρώ στον Κ.Α. 1321.14 µε τον ίδιο τίτλο. 

• Μεταφορά των δεδοµένων του Κ.Α Εσόδων 1323.13 µε τίτλο «Πεζοδροµική διαδροµή Αγίου 
Νικολάου Πόρου ( Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης)» µε διαµορφωθέν ποσό 42.327,40 ευρώ 
στον Κ.Α. 1321.12 µε τον ίδιο τίτλο. 

• Μεταφορά των δεδοµένων του Κ.Α. Εσόδων 1323.14 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων 
χώρων Τ.Κ. Σκάλας ( Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης )» µε διαµορφωθέν ποσό 78.887,99 
ευρώ στον Κ.Α. 1321.13 µε τον ίδιο τίτλο. 

• Μεταφορά των δεδοµένων του Κ.Α. Εσόδων 1322.01 µε τίτλο «Αναβάθµιση Φωτισµού 
Κοινοχρήστων Χώρων Αργοστολίου για την Εξοικονόµηση ενέργειας. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» µε 
διαµορφωµένη πίστωση 64.654,95 ευρώ στον Κ.Α. 1329.04 µε τον ίδιο τίτλο. 

2. Προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου µας µέχρι τέλος του Οικονοµικού έτους µετά 
από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις 
κάτωθι µεταβολές: 



• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής) µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6221.00 µε τίτλο «Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6312 µε τίτλο «Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. έξοδα 
ακινήτων» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6682 µε τίτλο «Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης» µε το ποσό 
των 6.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6682 µε τίτλο «Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης» µε το ποσό 
των 6.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6654.01 µε τίτλο «Προµήθεια λοιπού υλικού» µε το ποσό των 
10.000,00 ευρώ 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6262.03 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης δηµοτικών δρόµων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε εγγραφή πίστωσης 20.000,00 ευρώ. 

3. Μετά από ενηµέρωση από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ∆.Ε. Οµαλών και προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες εκτέλεσης νέων έργων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 45.7326.01 µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤ.ΝΕΚΡΟΤ.ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΣΑΤΑ» µε διαµορφωµένη πίστωση 4.920,00 ευρώ 
προκειµένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. 10.6662 µε τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων» µε το ποσό των 4.920,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.170 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών 
(3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών ΣΑΤΑ» κατά ποσό 5.000,00 ευρώ 
προκειµένου να ενισχυθεί ισόποσα ο Κ.Α. Εξόδων 30.6662.09 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Κ. Οµαλών».  

              Με τις παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα και συγκεκριµένα η 
ΣΑΤΑ. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο» στις 8 περιφέρειες σύγκλισης µε κωδ. ΟΠΣ «376269» του Ειδικού Στόχου 3.2. του 
Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», για τον Άξονα Προτεραιότητας 07 και την 
χρέωση του λογαριασµού του Κέντρου Γυναικών του ∆ήµου µας µε το ποσό των 29.907,54 
ευρώ επειδή αφορά υπόλοιπο από το παλιό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 60.8261.01 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων για το έργο "Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο"» µε την εγγραφή πίστωσης ποσού 29.907,54 ευρώ. Με τη 
µεταβολή αυτή θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 207.752,10 ευρώ.  

 
Ο Συντάξας                                                                  Ο Προϊστάµενος  

  Κουστουµπάρδη Σοφία                                               Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι από την πρώτη παράγραφο ψηφίζει τις τροποποιήσεις που 
αφορούν την ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων Χώρων  Τ.Κ. Σκάλας και την Αναβάθµιση Φωτισµού 
Κοινοχρήστων Χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).  Από την 



δεύτερη παράγραφο ψηφίζει την ενίσχυση του Κωδικού Αριθµού  για τα ταχυδροµικά τέλη και όλα τα 
υπόλοιπα τα καταψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας.           
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                     
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016.     

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2016. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2016   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 306 / 2016                                                   Α∆Α: ΩΟ0ΣΩΕ5-110 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2017 και 
                εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
, εισηγούµενη   το 9 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. έτους 2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:   
Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της οικονοµικής 
επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονοµική επιτροπή έως την 5η 
Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του 
προϋπολογισµού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε 
αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο 
συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι 
υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του 
προϋπολογισµού. 
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές 
κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το 
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να 
παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη 
ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται 
στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών 



προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις 
οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη 
περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε 
επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση 
και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία 
παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 
Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον 
προϋπολογισµό έως την προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, 
λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Σηµειώνεται  ότι εφόσον   το προσχέδιο του προϋπολογισµού  δεν υποβλήθηκε  από την Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης  και την Εκτελεστική Επιτροπή εµπρόθεσµα έως τις 5 Σεπτεµβρίου ( δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες 
οι απαιτούµενες  διαδικασίες και η συλλογή στοιχείων που απαιτούνταν) σύµφωνα  µε το άρθρο 77 παρ. 5 του ν. 
4172/2013  πρέπει να προβούµε στη κατάρτιση  του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το 
έτος 2017 και στη συνέχεια να το υποβάλλουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση.  
Αµέσως µετά έθεσε υπόψη της Επιτροπής το συνηµµένο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ. έτος 
2017 που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης το  οποίο  σε ανακεφαλαίωση έχει  ως 
εξής : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο   του τµήµατος   Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου    κ.  Σοφία 
Κουστουµπάρδη η  οποία απάντησε στις ερωτήσεις των Μελών της Επιτροπής . 
 

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. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  
«Σήµερα ερχόµαστε να συζητήσουµε το Προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το 2017. Αυτός όπως και οι προηγούµενοι απεικονίζουν τους 
στόχους, τις προτεραιότητες και τις λύσεις που προτείνει η ∆ηµοτική Αρχή (Ν∆) για όλους τους τοµείς της δράσης του ∆ήµου. Περιλαµβάνει µεταξύ 
άλλων το Τεχνικό Πρόγραµµα και την πολιτική για τα ∆ηµοτικά τέλη και τους φόρους. 
Πριν ξεκινήσουµε την τοποθέτηση µας ως Λαϊκή Συσπείρωση θέλουµε να κάνουµε τρεις επισηµάνσεις: 
Πρώτο είναι ότι εισήγηση µας δόθηκε χθες παρόλο που το θέµα είναι τόσο σοβαρό και περιλαµβάνει µεγάλο όγκο στοιχείων που πρέπει να 
επεξεργαστούµε,  
∆εύτερο -χωρίς να θέλουµε να παρέµβουµε στην λειτουργία των άλλων παρατάξεων- η απουσία από αυτή την συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα εκτιµούµε ότι δεν είναι διαδικαστικό ζήτηµα, αλλά αντικατοπτρίζει την ουσιαστική ταύτιση τους στα 
βασικά και σηµαντικά ζητήµατα που καθορίζουν την πολιτική στον ∆ήµο και η όποια αντιπαράθεση έχει να κάνει µε δευτερεύοντα και τριτεύοντα 
θέµατα που δεν απασχολούν τον λαό. 
Τρίτο που είναι ουσιαστικό για εµάς είναι η απουσία του λαϊκού παράγοντα για την διαµόρφωση του τεχνικού προγράµµατος και των 
προτεραιοτήτων του ∆ήµου για το 2017. Η ενεργοποίηση από τα κάτω µέσω λαϊκών συνελεύσεων, προτάσεις από τα σωµατεία εργαζοµένων, 
αυτοαπασχολουµένων, νεολαίας και γυναικών.  
Οι αντιδραστικές µεταρρυθµίσεις (Καποδίστριας, Καλλικράτης) που προηγήθηκαν και ο Κρατικός Προϋπολογισµός του 2017 όπως και οι 
προηγούµενοι διαµορφώνουν ενιαία το αντιλαϊκό πλαίσιο της Τοπικής ∆ιοίκησης συνολικά αλλά και στον ∆ήµο Κεφαλονιάς. Η αναδιοργάνωση 
της κρατικής και Τοπικής ∆ιοίκησης συνδέεται µε τις γενικές ανάγκες του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής ανάπτυξης και δεν έχει ΚΑΜΜΙΑ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Η κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) προγραµµατίζει για το 2017 ακόµη µεγαλύτερη µείωση της κρατικής 
χρηµατοδότησης, µε αποτέλεσµα οι πλειοψηφία των ∆ηµοτικών Αρχών-µεταξύ αυτών και η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς- να κάνουν η να 
προετοιµάζονται για αυξήσεις των ∆ηµοτικών τελών, για «αξιοποίηση» της ∆ηµοτικής περιουσίας, να ιδιωτικοποιούν τοµείς και υπηρεσίες, να 
ελαστικοποιουν περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις. Στόχος οι πόροι που αφαιρούνται θα κατευθύνονται στις ανάγκες των µεγάλων επιχειρήσεων 
και των δανειστών, κάτι που συµφωνούν όλες οι υπόλοιπες δυνάµεις. 
Εδώ στον ∆ήµο Κεφαλονιάς η ∆ηµοτική Αρχή (Ν∆) αλλά και η πλειοψηφία των άλλων παρατάξεων και των κοµµάτων που τις στελεχώνουν, χρόνια 
προωθούν την επιχειρηµατικότητα και την διασύνδεση µε τις επιχειρήσεις (πχ, Ελληνογερµανική Συνεργασία, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς κ.λ.π), την 
διεύρυνση της ανταπόδοσης στο όνοµα της οικονοµικής αυτοτέλειας. Στήριξαν και στηρίζουν τους ισοσκελισµένους  
 
προϋπολογισµούς και την οµπρέλα του Οικονοµικού Παρατηρητηρίου στο όνοµα του νοικοκυρέµατος, τη συρρίκνωση υπηρεσιών και την 
κατάργηση οργανικών θέσεων (αλλαγή ΟΕΥ), το τσάκισµα των εργασιακών σχέσεων και εργασιακών δικαιωµάτων (πχ αδήλωτοι, ανασφάλιστοι, 
απλήρωτοι εργαζόµενοι) για την µείωση του κόστους! 
Την παραπάνω πραγµατικότητα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού για το 2017 της Τοπικής ∆ιοίκησης που 
αποκαλύπτουν την ραγδαία αύξηση των λεγόµενων ιδίων εσόδων (∆ηµοτικά τέλη, φόροι, ανταπόδοση). Συγκεκριµένα : 

• Τα ίδια έσοδα (κύρια φόροι,τέλη) για το 2016 προβλέπονταν 2.041 εκατ. και ξεπέρασαν τα 2274 εκατ. Για το 2017 
υπολογίζονται στα 2.317 εκατ. 

• Το Π∆Ε µε αναφορά σε εθνικούς πόρους έχει σχεδόν εκµηδενιστεί. Τα ποσά που καταγράφονται στο Υπουργείο 
εσωτερικών ανέρχονται µόλις σε 216 εκατ., ποσό που δεν κατευθύνεται αποκλειστικά στην Τοπική ∆ιοίκηση. 

• Το µερίδιο των ∆ήµων στα κονδύλια του Π∆Ε και του ΕΣΠΑ για το 2017 που αποτυπώνεται στα µεγέθη του 
Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού των ΟΤΑ ανέρχεται µόλις σε 1.404 εκατ. Επιβεβαιώνεται για µια ακόµη φορά ότι οι 
λαϊκές ανάγκες δεν είναι ούτε «επιλέξιµες δαπάνες» για κυβέρνηση-ΕΕ, ούτε η ατµοµηχανή της «επικείµενης 
ανάπτυξης».  

• Το σκέλος των αναπτυξιακών προγραµµάτων – ΕΣΠΑ (2014-2020) αφορά σε έργα και δράσεις που ιεραρχούνται 
πλήρως στις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, βάζοντας στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες σε 
υπηρεσίες και υποδοµές. 

• Απουσιάζουν σχεδιασµένες και εκτεταµένες παρεµβάσεις ως προτεραιότητες σε ζητήµατα αντισεισµικής θωράκισης, 
αντιπληµµυρικής – αντιπυρικής προστασίας, κοινωνικών υποδοµών Υγείας –Πρόνοιας, σχολικής στέγης, Αθλητισµού, 
Πολιτισµού κλ.π. 

• Για το 2017 προϋπολογίζονται µόλις 3.018 εκατ. για το σύνολο της Τοπικής ∆ιοίκησης! Μειωµένα όχι µόνο κατά 207 
εκατ. για τους 325 ∆ήµους σε σχέση µε το 2016, αλλά επιπλέον µείον 15 εκατ. αφού οι ∆ήµοι αναλαµβάνουν και το 
κόστος των σχολικών καθαριστριών. Αν αφαιρεθεί η µισθοδοσία των εργαζοµένων στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες 
και τα Προνοιακά Επιδόµατα που επιβαρύνουν τους ΚΑΠ (1.840+734 εκατ.) αποµένουν 400 εκατ. για το σύνολο των 
λειτουργιών σε 325 ∆ήµους και 13 Περιφέρειες. 

 



Η µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης των ∆ήµων και η κατακόρυφη αύξηση των ιδίων εσόδων είναι η τρανή απόδειξη ότι η αποκέντρωση 
αρµοδιοτήτων έχει ως άµεσο στόχο την αφαίµαξη των λαϊκών νοικοκυριών. Για αυτό η πλειοψηφία των ∆ήµων µε πρωταγωνιστή και τον ∆ήµο 
Κεφαλονιάς αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής, δρουν «ελκυστικά για την προσέλκυση επενδύσεων». Αυτό 
είναι το πλαίσιο που φέρνει όλο και µεγαλύτερη αποδυνάµωση και αποσύνδεση της χρηµατοδότησης των ∆ήµων από το κράτος, την παραπέρα 
προσαρµογή του ρόλου της όσο αφορά την χειραγώγηση των λαϊκών αναγκών. Την διασύνδεση της λειτουργίας των µε τις ανάγκες της 
επιχειρηµατικότητας, επιχειρηµατικών οµίλων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένους κλάδους πχ, απορρίµµατα, Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας, τουρισµός κ.λ.π. 
 
 
Οι ∆ήµοι έχουν ως µια από τις κύριες αρµοδιότητες τον σχεδιασµό και την διαχείριση τοµέων της κοινωνικής πολιτικής. Αυτής της κοινωνικής 
πολιτικής που δένεται όχι φυσικά µε τις σύγχρονες ανάγκες του λαού µας, µε τις δυνατότητες της εποχής και της επιστήµης, αλλά µε τις 
στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου, πχ τα ευκαιριακά δίκτυα (πχ υγιών πόλεων), της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία), των λεγόµενων 
εθελοντών, των ΚΟΙΝΣΕΠ, των ΜΚΟ, της λεγόµενης κοινωνικής οικονοµίας, που στόχο έχει και τη χειραγώγηση και το άνοιγµα νέων δυνατοτήτων 
για το κεφάλαιο σε φτηνό εργατικό δυναµικό. Να διαχειριστούν την ακραία φτώχεια που δηµιουργεί η αντιλαϊκή πολιτική.  
 
Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις που έγιναν και εξελίσσονται ούτε έφεραν ούτε θα φέρουν ανάπτυξη προς όφελος του λαού. ∆εν µπορούν να 
αναιρέσουν τις οικονοµικές περιφερειακές ανισότητες, ούτε την συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια, σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού. 
Καµιά φιλολαϊκή περιφερειακή, δηµοτική πολιτική δεν µπορεί να υπάρξει όσο η γενική πολιτική παραµένει αντιλαϊκή. 
Σε αυτό το έδαφος παραµένουν οξυµένα τα προβλήµατα και οι ελλείψεις σε βασικές κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες που η στήριξη τους έχει 
εναποτεθεί στους σχεδιασµούς διαχείρισης των ακραίων φαινοµένων φτώχειας. Με την χρηµατοδότηση ευκαιριακών δράσεων και την αξιοποίηση 
ευρωενωσιακών προγραµµάτων που έχουν ηµεροµηνία λήξης, όπως συµβαίνει για παιδικούς σταθµούς, ΚΗΦΗ, Κ∆ΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι κλ.π. 
Πριν αναφερθούµε για το 2017 θα προτάξουµε συγκεκριµένα επίσηµα στοιχεία του ∆ήµου που αφορούν το διάστηµα 01.01.2016 – 31.10.2016 σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2015 : 
 
1.Τα έσοδα από εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης (κωδ:432.01) το 2015 ήταν: 1.028.678 εκατ. και το 2016 : 886.841 χιλ. µείον 141.837 (-13,79%). 
2.Τα έσοδα από εισιτήρια σπηλαίου ∆ρογκαράτης (κωδ: 432.02) το 2015 ήταν: 376.159 χιλ. και το 2016 :314.702 χιλ. µείον 61.457 (-16,34%). 
Τα δυο σπήλαια µαζί είχαν µείον 203.294 χιλ έσοδα. 
Αυτό είναι σηµαντικό αν λάβουµε υπόψη µας:  
α. µε βάση τα στοιχεία που έχει δώσει ο Κρατικός Αερολιµένας Κεφαλονιάς υπήρξε αύξηση στις αφίξεις κατά 8% + 18.426 επιβάτες. 
β. το Λιµεναρχείο Κεφαλονιάς που δίνει συνολική αύξηση επιβατών αντίστοιχη µε την προηγούµενη. 
γ. τις αφίξεις στο Τουριστικό Αγκυροβόλιο της Αγίας Ευφηµίας (κωδ:434.02) το 2015 είχε έσοδα : 58.905 χιλ.  
και το 2016 : 59.951,42 χιλ. 
δ. Μοναδική εξαίρεση οι αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων που είχαν σηµαντική µείωση. 
3.Το τέλος Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (κωδ: 469.01) ενώ είχε προϋπολογιστεί να εισπραχθεί το 2016 : 300.000 χιλ έως 31.10.2016 έχουν 
εισπραχθεί :73.812, 84 χιλ. 
4. Οι ΚΑΠ για τα Προνοιακά Επιδόµατα το 2015 ήταν :1.548.808,73, το 2016 : 1.451.119,44 µείον 97.689,29 χιλ. (-6.31%). 
5.Τα έσοδα από το τέλος Τέλεσης Πολιτικών Γάµων το 2015 ήταν :25.350 χιλ και το 2016 :18.900 µείον 6450 (-25,44%).  
6.Οι περισσότεροι κωδικοί που αφορούν έργα που λύνουν µερικά από τα βασικά λαϊκά προβλήµατα έχουν πίστωση 0,01 ευρώ.  
Πχ. Σχέδιο Πόλης Αγίας Ευφηµίας, Πολεοδοµική µελέτη Πόρου, Βιολογικός Λειβαθούς, Φισκάρδου, διαµόρφωση παραλίας Λουρδάτων, Αλιευτικό 
Καταφύγιο Κουνόπετρας κ.λ.π 
7.Η ανέγερση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου το 2015 είχε χρηµατοδοτηθεί µε 513.691 το 2016 έχουν δοθεί 113.832,79 χιλ µείον 399.858,21 χιλ 
8. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (κωδ:1511.02) το 2015 ήταν :102.394,01 και το 2016: 139.318,03 συν 36.924,02 χιλ (+26,5%). 
9. Τακτικά Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού (κωδ:2111) το 2015 ήταν :789.277,14 χιλ. και το 2016: 859.993,77 χιλ. συν 
70.716,63 χιλ.  
10. Η απόδοση στην Ε∆ΑΚΙ ΑΕ (πρώην ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ) το 2015 ήταν :1.709.666,64 χιλ. και το 2016 :1.541.666,70χιλ. µείον 167.999,94 χιλ. (-
9,83%). 
 
Αυτές οι κατευθύνσεις υλοποιούνται από την ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς όπως προκύπτει και από το σχέδιο Προϋπολογισµού του 2017 και 
συγκεκριµένα: 
 
1.Ο Προϋπολογισµός του 2016 ήταν 42.703.558,04 εκατ. και το 2017 είναι 39.046.156,82 εκατ. µείον 3.657.401,23 εκατ. (-8.57%). 
2.Τα ίδια έσοδα (Φόροι, τέλη, ανταποδοτικά κ.λ.π ) φτάνουν στο 49,53% επί του συνόλου των Τακτικών Εσόδων. 
3.Τα έσοδα από φόρους και τέλη (κωδ:03,04,05) αυξάνονται συν 81.000 χιλ. 
4.Οι εισπράξεις για οφειλές δηµοτών από προηγούµενα οικονοµικά έτη( ΠΟΕ κωδ:21,22) αυξάνονται συν 472.597,93 χιλ. (+22,98%). 
5.Τα έσοδα για επιχορηγήσεις (κωδ: 13) από τον κρατικό προϋπολογισµό είναι µείον 1.028.950,79 εκ (-14,77%).  
6. Οι δαπάνες για σχεδόν όλες τις υπηρεσίες µειώνονται π.χ : 

• Υπηρεσίες πολιτισµού ,αθλητισµού & κοινωνικής πολιτικής( κωδ:15) µείον 82.637,56 χιλ. 
• Υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης (κωδ:25) µείον 154.580,70 χιλ. 
• Υπηρεσία Τεχνικών Έργων (κωδ: 30) µείον 649.028,71 χιλ. 
• Υπηρεσία πρασίνου (κωδ: 35) µείον 59.663,08 χιλ. 



• Υπηρεσία νεκροταφείων (κωδ: 45) µείον 36.894,56 χιλ. 
7.Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες (κωδ:6733) µείον 9.000 χιλ. 
8.Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους(κωδ:6735.01) µείον 5.000 χιλ. 
9.Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους (κωδ:6736.01) µείον 5.000 χιλ. 
10.Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (κωδ:6061) µείον 5.000χιλ. 
11.Προµήθεια δένδρων, φυτών κ.λ.π. (κωδ: 6692.01) µείον 11.683 χιλ. δηλαδή µηδέν ποσό για το 2017. 
12.Εργασίες αντιπυρικής και αντιπληµµυρικής προστασίας (κωδ:627) µείον 192.852.20 χιλ. 
13.Αντικεραυνική προστασία σχολείων (κωδ:7331.11) µείον 5.000 χιλ. 
Σε αυτό το έδαφος παραµένουν οξυµένα τα προβλήµατα και οι ελλείψεις σε βασικές κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες που η στήριξη τους έχει 
εναποτεθεί στους σχεδιασµούς διαχείρισης των ακραίων φαινοµένων φτώχειας. 
Το πρόβληµα µε το προσωπικό παραµένει εκρηκτικό. Μείωση προσωπικού, λειψές προσλήψεις, απλήρωτη εργασία για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα. Εντατικοποίηση της εργασίας, διευθέτηση ωραρίου, καταστρατήγηση της πενθήµερης εργασίας, αύξηση των εργατικών ατυχηµάτων 
κ.λ.π. Η σταθερή και µόνιµη εργασία αντικαθίσταται µε προσωρινούς εργαζόµενους µέσα από διάφορα προγράµµατα µε συµβάσεις µε 
ηµεροµηνία λήξης, «εθελοντική» εργασία και ΜΚΟ, το σκλαβοπάζαρο των Συνεταιριστικών επιχειρήσεων που ο ρόλος τους και η παρέµβαση τους 
διευρύνεται και στηρίζεται από κυβέρνηση-ΕΕ όπως και στον ∆ήµο Κεφαλονιάς. 
Η αντίληψη της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον ∆ήµο και συνολικά για τις δοµές διοίκησης του κράτους, έχει θεµέλιο της την κοινωνική ιδιοκτησία 
στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασµό της παραγωγής, µε κίνητρο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. 
Στηρίζεται στην εργατική συµµετοχή και το λαϊκό έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω, που διαρθρώνεται πρώτα από όλα σε επίπεδο παραγωγικής 
µονάδας και κοινωνικής υπηρεσίας. 
Με αυτή την αντίληψη στεκόµαστε και στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου για το 2017. Επιδιώκουµε την οργάνωση της πάλης, την διεκδίκηση, την 
εναντίωση στην πολιτική ΕΕ- κυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ)-∆ηµοτικής Αρχής (Ν∆) που στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική. 

• Απαιτούµε δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισµό για κοινωνική πολιτική, για ενίσχυση της 
λαϊκής οικογένειας, για την λειτουργία των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών. 

• Αντιστεκόµαστε στην µεταφορά αρµοδιοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους, γιατί αυτό 
σηµαίνει τελικά µεταφορά του κόστους στις πλάτες του λαού. 

• Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία και έµµεση φορολογία. 
• Μόνιµη και σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα για όλους τους εργαζόµενους. Μονιµοποίηση όλων των 

συµβασιούχων και των εργαζοµένων στα προγράµµατα. 
• Παλεύουµε για να ανατραπεί το νοµοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους ∆ήµους πεδίο επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

και φοροεισπρακτικού µηχανισµού. 
• Άµεσα µέτρα για είσπραξη από τους µεγαλοοφειλέτες των χρωστούµενων. 
• Αύξηση της φορολογίας στους µεγάλους Βιοµηχανικούς, Εµπορικούς, Εφοπλιστικούς, Τραπεζικούς οµίλους. 
• ∆ηµιουργία ειδικών ζωνών φορολόγησης των παραπάνω. 

Με αυτό το πλαίσιο ως Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζουµε το αντιλαϊκό σχέδιο του Προϋπολογισµού του 2017 και θα δώσουµε όλες µας τις 
δυνάµεις στο εργατικό λαϊκό κίνηµα για την ανατροπή του». 
 
 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας. 
και αφού έλαβε υπόψη της   

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

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013   

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 

- την υπ’ αριθ. 74449/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. για τη σύσταση 

πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες. 

- την Κ.Υ.Α  23976/22-07-2016 µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού 2017. 

το συνηµµένο σχέδιο  του Προϋπολογισµού  οικ. έτους 2017   το οποίο και αποτελεί και αναπόσπαστο  µέρος της 

παρούσας απόφασης. 

 

 

 



 

 

                      
                                                   ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 
 
Α. Την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έτος 2017 όπως εµφανίζονται 

στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, 

µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αναλυτικά :  

 

                          ΕΣΟ∆Α :                                  34.920.704,55 € 

                        ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:          4.125.452,26 € 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ :                 39.046.156,81 € 

                        ΕΞΟ∆Α:                                     38.696.120,38 € 

                        ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                            350.036,43  € 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ:                  39.046.156,81€ 

              

Β. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση . 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          
                                                
 ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ  
 Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 


